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1 3 Oct 20 
Samakal 

3 Oct 20 New 
Report 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Physical 
assault  

Husband Urban রিকশা থেকক নারিকে গৃহবধূি পাকেি িগ 

থককে রিকেন স্বািী(সমিকাে (৩(অকটাবি(

২০২০) 

শনিবার সকালে বনরশালের বািারীপাড়া 

উপলেোয় স্ত্রীর পালয়র রগ ককলে নিলয়লে স্বামী 

কমা. রালসে। হাসপাতালে নিনকৎসাধীি হযানপ 

োিাি, ১০ বের আলগ রালসলের সলে তার নবলয় 

হয়। তালির নরনম (৯) ও রাতুে (সালড় নতি) িালম 

িুটে সন্তাি রলয়লে। নতনি বলেি, নতি োখ োকার 

েিয িীর্ ঘনিি ধলর তালক নির্ ঘাতি কলর আসনেে 

স্বামী রালসে। স্বর্ ঘােঙ্কার বন্ধক করলখ তালক ৩৬ 

হাোর োকা ইলতামলধয কিওয়া হলয়লে। নতনি 

শারীনরক সমসযায় ভুগলেও রালসে তালক নিনকৎসা 

করায়নি। শুক্রবার রালত নিনকৎসার েিয স্বামীলক 

অিুলরাধ োিালে কস আবারও কর্ৌতুলকর বানক 

োকা িানব কলর। এ নিলয় িু'েলির মলধয 

বাগনবতণ্ডা হয়। শনিবার সকালে নতনি নিনকৎসার 

েিয রওিা হলে রালসে ও তার বাবা হাসাি বােী 

নপেু কিয়। কপৌর শহলরর হাই সু্কে-সংেগ্ন এোকায় 

নরকশা থানমলয় কেলিনহিঁিলড় তালক িানমলয় কবিম 

মারধর কলর রালসে। এ সময় রালসে িাকু নিলয় 

তার বা িঁ পালয়র রগ ককলে কেলে। তার ও তার 

নশশুপুলের আতঘনিৎকালর পথিারীরা এনগলয় এলে 

স্বামী-শ্বশুর পানেলয় র্ায়।  

 

Issue no. 12 

https://samakal.com/whole-country/article/201039018/%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B6%E0%A6%BE-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A6%97-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80
https://samakal.com/whole-country/article/201039018/%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B6%E0%A6%BE-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A6%97-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80
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2 3 Oct 2020 
 
Samakal 

3 Oct 20 Police 
Case 

Fmale Housewife Not 
available 

Not 
available 

Murdered Husband Urban থমানািগাাঁকে গৃহবধূি ঝুেন্ত িিকিহ উদ্ধাি, 

স্বািী আেক(মিকাে, ৩(অকটাবি(২০২০) 

এোকাবাসী োিাি, সািজেিার সলে অলোনরকশা 

িােক শামীম নময়ার গত ৫ মাস আলগ নবলয় হয়। 

নবলয়র পর সািজেিা োিলত পালরি তার স্বামী 

মািকাসক্ত। এ নিলয় িুই পনরবালরর মলধয মলধয 

দ্বলের সৃটি হয়। শুক্রবার নবলকলে সািজেিা তার 

বাবার বানড় আসলব বলে তার স্বামীর সলে বানড়র 

উলেলশয রওিা হয়। সন্ধযার নিলক তার স্বামী 

অলোনরকশায় তালক সানিপুর বাসিযালে িানমলয় 

নিলয় বানড়লত িলে র্ায়। পলর শনিবার সকালে 

সানিপুর কিাতরাপাশা গ্রালম আক্কা হােীর 

পনরতযক্ত বানড়র কািঁঠাে গালে মাটেলত পা োগালিা 

অবস্থায় ঝুেন্ত মরলিহ কিখলত কপলয় পুনেলশ খবর 

কিয় এোকাবাসী। সািজেিার মা সােমা আক্তার 

োিাি, নবলয়র পর কথলক আমালির পনরবালরর 

সালথ কেলের পনরবালরর দ্বে িেনেে। কসই দ্বলের 

কেলর আমার কমলয়লক হতযা কলর োশ গালে 

ঝুনেলয় রালখ।  
3 3 Oct 20 

Samakal 
2 Oct 20 Police 

Case 
Female Housewife 23 years Not 

available 
Murdered Husband Urban বরিশাকে স্ত্রীকক হত্যাি অরিক াকগ স্বািী 

আেক (মিকাে, ৩(অকটাবি(২০২০) 

বনরশাে িগরীলত স্ত্রী হতযার অনভলর্ালগ বানি 
কম ঘকার িামক একেিলক পুনেশ আেক 
কলরলে। শুক্রবার নিবাগত গভীর রালত তার 
স্ত্রী নতশা কম ঘকালরর ( ২৩)  ঝুেন্ত োশ উদ্ধার 
করা হয়। র্েিাটে আত্মহতযা বলে প্রিার 
িানেলয় নিিভর ধামািাপা থাকলেও শনিবার 
িুপুলরর োিাোনি হয়। পনরবালরর সিসযরা 
িানব কলরলেি,  নতশা িনড় নিলয় গোয় োিঁস 
নিলয় আত্মহতযা কলরলেি। 

 

https://samakal.com/whole-country/article/201038980/%E0%A6%B8%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%B0-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B9-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://samakal.com/whole-country/article/201038980/%E0%A6%B8%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%B0-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B9-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://samakal.com/whole-country/article/201038991/%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95
https://samakal.com/whole-country/article/201038991/%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
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Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

4 2 Oct 20 
 
Daily Star 

1 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 15 years 30 years Acid 
through 

Husband Rural Husband hurls acid on teenage wife in 

Rajshahi ( Daily Star, 2 October 2020) 

A 30-year-old man threw acid on his wife 

while she was sleeping at her parents' 

house in Rajshahi's Godagari upazila early 

today, Mahbuba and Murad Ali, whose 

families are neighbours, got married a 

year ago. However, the victim has been 

living with her parents for the last four 

months. Recently she told her day-

labourer husband that she does not want 

to live with him anymore, the OC said. 

"Last night Murad broke into Mahbuba's 

parents' house around 3am and hurled 

acid at her while she was sleeping," OC 

Khairul said. She was admitted at Rajshahi 

Medical College and Hospital following 

the incident. The acid attack left the 

victim's face and neck burnt, the OC also 

said quoting RMCH doctors.  
5 2 Oct 20 

Samakal 
1 Oct 20 Police 

Case 
Female Student Not 

available 
Not 
available 

Suicide  Brother-
in-law 

Urban বারিকত্ থবাকনি মাকবক স্বািীি হািোি 
পি রবশ্বরবিযােে ছাত্রীি ঝুেন্ত োশ 
উদ্ধাি(মিকাে, ২(অকটাবি(২০২০) 

ইসোমী নবশ্বনবিযােয় কথলক নহসাব নবজ্ঞালি 
সিয স্নালতালকাত্তর সম্পন্ন করা উেোতারা 
নতন্নীর। নতন্নীর স্বেিলির অনভলর্াগ,  রালত বড় 
কবালির সালবক স্বামী কশখপাড়া গ্রালমর 
কুিুরুেীলির কেলে ও তার নতি সহলর্াগী 
কোরপূব ঘক নতন্নীলির বানড়লত ঢুলক ভাঙিুর 
িাোয়। তালির কমাবাইে নেনিলয় কিয় 
োনমরুে। সহলর্াগীলির বাইলর করলখ কোর 

https://www.thedailystar.net/husband-threw-acid-on-teenage-wife-1971269
https://www.thedailystar.net/husband-threw-acid-on-teenage-wife-1971269
https://samakal.com/whole-country/article/201038890/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%9F-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/201038890/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%9F-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/201038890/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%9F-%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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কলর নতন্নীর কশাবার র্লর প্রলবশ কলর কস। 
এসময় নতন্নীর কান্না শুলি বানড়র নিিতো 
কথলক কিাতোয় ওঠার কিিার কলরি নমন্নী। 
নকন্তু োনমরুলের সহলর্াগীলির বাধায় নিলি 
কিলম আলসি। এর নকেুক্ষর্ পর োনমরুে 
িলে কগলে রাত ১২োর নিলক নসনেং েযালির 
সলে ওড়িা কপিঁনিলয় গোয় োিঁস কিয় তার 
কবাি। নবষয়টে কের কপলয় প্রনতলবশীলির 
সহলর্াগীতায় নতন্নীলক উদ্ধার কলর কুটিয়া 
কমনিলকে কলেে হাসপাতালে কিওয়া হলে 
নিনকৎসক মৃত কর্াষর্া কলরি।  নমন্নীর 
অনভলর্াগ,  োনমরুে তার কবালির শ্লীেতাহানি 
করায় কস আত্মহতযার পথ কবলে নিলয়লে। 

6 2 Oct 20 
 
Samakal 

1 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 21 years Not 
available 

Murdered Husband Rural থ ৌতু্ককি িারবকত্ িেিনরমিংকহ গৃহবধূকক 

হত্যাি অরিক াগ (সমিকাে ((২(অকটাবি(

২০২০) 

ময়মিনসংলহ কর্ৌতুলকর িানবলত শ্বাসলরাধ কলর এ 

গহৃবধূ মাহমুিা আক্তার (২১)হতযা করা হলয়লে 

বলে অনভলর্াগ পাওয়া কগলে। স্থািীয়রা োিাি, 

নবলয়র পর কথলক মাহমুিা তার স্বামী সেে 

নময়ালক কলয়ক িো বাবার বানড় কথলক োকা 

নিলয় কিি। আবার িতুি কলর োকা িানব কলরি 

সেে। এ নিলয় বহৃস্পনতবার নিিভর স্বামীর 

পনরবালরর কোকেলির সলে ঝগড়া হয় 

মাহমুিার। মাহমুিার বাবা আবিুে হানেম বলেি, 

কর্ৌতুলকর েিয তার কমলয়র ওপর অতযািার 

িেনেলো। কমলয় নবষয়টে তালক োনিলয়নেলো। 

বহৃস্পনতবার সন্ধযায় কমলয়র অবস্থা খারাপ শুলি 

দ্রতু কসখালি র্াি। নগলয় কিলখি তার কমলয়র 

নিথর কিহ পলড় রলয়লে। গোয় িাগ রলয়লে। 

https://samakal.com/whole-country/article/201038863/%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A7%9F%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%82%E0%A6%B9%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
https://samakal.com/whole-country/article/201038863/%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A7%9F%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%82%E0%A6%B9%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97
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পলড় োিলত পালরি তার কমলয়লক ববিুযনতক 

তার গোয় কপিঁনিলয় হতযা করা হলয়লে।  

7 30 Sep 20 
 
Kaler 
Kantho 

29 Sep 20 Police 
Case 

Female Housewife 26 years 45 years Murdered Husband Rural িােগকে(থ ৌতু্ককি(িারবকত্(স্ত্রীকক(রপটেকে(

হত্যা, স্বািী(আেক(সকাকেি(ক, (৩০((

থমকেম্বি(২০২০) 

নিহলতর পনরবার সূলে োিা র্ায়, মনরয়ম 

খাতুলির (২৬) ৮ বের আলগ নবলয় হয়  োহােীর 

আেম (৪৫) এর সালথ। নবলয়র পর কথলকই 

কর্ৌতুলকর িানবলত স্বামী নবনভন্ন সময় মারনপে 

করলতি মনরয়মলক। এক পর্ ঘায় মেেবার রাত 

৮োর নিক নসরােগঞ্জ করাি হাটেকুমরুে 

এোকায় ভাড়া বাসায় তার প্রথম স্ত্রীর স্বেিরা 

নমলে তালক কবধধড়ক নপটেলয় আহত কলর। মুমূষু ঘ 

অবস্থায় রালতই তালক নসরােগঞ্জ সির 

হাসপাতাে ভনতঘ করা হয়। মনরয়লমর অবস্থার 

অবিনত হওয়ায় িাক্তার তালক বগুড়া শহীি 

জেয়াউর রহমাি কমনিকযাে কলেে হাসপাতালে 

স্থািান্তলরর পরামশ ঘ কিি। বগুড়া র্াবার পলথ 

মনরয়ম মারা র্াি। 

8 29 Sep 20 

Dhaka 

Tribune 

27 Sep 20 Police 
Case 

Female Housewife 23 years 35 years 
& 
32 years 

Gang 
Raped 

Brother-
in-law 

Rural Woman raped by brother-in-law in 

Narayanganj ( Dhaka Tribune, 29 

September 2020) 

The woman's husband has been 

remaining missing with his sister-in-

law for a long time, prompting her to 

file three to four complaints in this 

regard earlier A woman has allegedly 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/30/960854
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/30/960854
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/09/29/woman-raped-by-brother-in-law-in-narayanganj
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/09/29/woman-raped-by-brother-in-law-in-narayanganj
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been gang-raped in Siddhirganj 

upazila of Narayanganj by her 

brother-in-law and his associate when 

she went to meet her husband. The 

woman filed a case in this regard at 

Siddhirganj police station on Monday. 

The accused has been identified as Md 

Mohsin, 35, and Ramjan, 32, hailing 

from Gazipur and Sirajganj 

respectively, confirmed Siddhirganj 

police station Officer-in-Charge 

Kamrul Faruk. According to police and 

the case details, the woman's husband 

went missing with her younger sister 

for about a month. She came to 

Siddhirganj in order to find him and 

had brought her two and half a year 

old child along. On Sunday night, her 

brother-in-law Ramjan and his 

associate Mohsin convinced her that 

they have located her husband and 

took her to a house in Shahebpara 

area. Afterwards, they raped her and 

have since been absconding. 
9 28 Sep 20 

 
Kaler 
Kantho 

28 Sep 20 Police 
Caser 

Female Housewife 35 years 40 years Murdered Husband Urban মািাকি(গৃহবধূকক(হত্যাি(অরিক াগ, স্বািী(

পোত্ক(সকাকেি(ক, (২৮((থমকেম্বি(২০২০) 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/28/960145
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/28/960145
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সাভালর েলুেখা (৩৫) িালমর এক গহৃবধূলক 

শ্বাসলরালধ হতযার অনভলর্াগ উলঠলে। র্েিার পর 

কথলক নিহলতর স্বামী নেেি নময়া (৪০) পোতক।  

পুনেশ োিায়, স্থািীয়লির খবলরর নভনত্তলত ওই 

এোকার তিু নভোর একটে কক্ষ কথলক েলুেখার 

মরলিহ উদ্ধার করা হয়। ধারর্া করা হলে, তালক 

শ্বাস করাধ কলর হতযা করা হলয়লে।  

10 27 Sep 20 
 
Daily Star 

25 Sep 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

40 years Raped Brother -
in- law 

Rural Housewife raped ( Daily Star, 27 

September 2020) 

A housewife was raped allegedly by her 

husband's elder brother at 

Churamankathi village in Jashore Sadar 

upazila on Friday. The victim woman filed 

a rape case with Jashore Kotwali Police 

Station, accusing Babul Hossain, 40, the 

same night. Quoting the case statement, 

police said Babul have been offering illicit 

proposal to the victim since her husband 

Bipul Hossain married another woman 

recently and staying elsewhere outside 

his home. Taking advantage of the 

situation, Babul forcibly raped her as she 

went to his room to serve his meal when 

none of the family members were 

present at home on Friday night.  

https://www.thedailystar.net/country/news/housewife-raped-1968101
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11 26 Sep 20 
 
Kaler 
Kantho 

22 Sep 20 Complai
n 

petition 
to Cour 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Physical 
Torture 

Husband Urban ভ্রণূ হত্যা, রন যাত্ন, থ ৌতু্ক িারব- রত্ন 

অরিক াকগ এমআইকেি রবরুকদ্ধ স্ত্রীি 

িািো(সকাকেি(ক, (২৬((থমকেম্বি(২০২০) 

কর্ৌতুক নিলত অস্বীকৃনত োিালিায় স্ত্রীলক 

শারীনরক নির্ ঘাতি কলর হতযার কিিা ও ভ্রূর্ 

হতযার অনভলর্ালগ মামো িালয়র হলয়লে 

পুনেলশর উপপনরিশ ঘক (এসআই) 

ইেলতখালয়র কমাহাম্মাি গাউসুে আেলমর 

নবরুলদ্ধ। নতনি িওগা িঁ কেোয় নরোভঘ অনেলস 

কম ঘরত।  শনিবার সকালে বািীপলক্ষর 

আইিেীবী এস এম আবেু কাোম আোি এ 

তথয নিজিত কলর বলেি, বগুড়া িারী ও নশশু 

নির্ ঘাতি িমি ট্রাইবুযিাে আিােলত ২২ 

কসলেম্বর এই মামো িালয়র হলয়লে।  মামো 

সূলে োিা কগলে ইেলতখালয়র কমাহাম্মাি 

গাউসুে আেম ও তমানিয়া আেনরি নতিুর 

সালথ কপ্রলমর সম্পকঘ গলড় ওলঠ। গত ১১ 

কেবররুয়ানর তালির নবলয় হয়। প্রথম পলক্ষর 

স্ত্রী ও সন্তালির নবষয়টে নবলয়র সময় কগাপি 

রালখি ওই পুনেশ কম ঘকতঘা। এ অবস্থায় র্র 

সংসালরর একপর্ ঘালয় তমানিয়া আেনরি নতি ু

িুই মালসর অন্তঃসত্ত্বা হলয় পলড়ি। পলর এ 

নবষয়টে প্রকাশ হলে নতিুর সালথ তার স্বামীর 

নবলরালধর সৃটি হয়। গত ১৭ আগস্ট কশরপুলর 

নতিুর বাসায় নগলয় ১০ োখ োকা কর্ৌতুক িানব 

কলরি ওই পুনেশ কম ঘকতঘা। নকন্ত কর্ৌতুক 

নিলত অস্বীকার কলরি নতিু। এ সময় কু্ষদ্ধ 

হলয় পুনেশ কম ঘকতঘা নির্ ঘাতলির একপর্ ঘালয় 

নতিুলক শ্বাসলরালধ হতযার কিিা কলরি। এ 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/26/959351
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/26/959351
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/26/959351
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সময় নতিুর তেলপলে োনথ কমলর ভ্রূর্ হতযা 

কলরি বলে অনভলর্াগ করা হয়।  

 

12 26 Sep 20 

 

Dhaka 
Tribune 

26 June 20 Police 
Case 

Female Housewife 16 years 35 years Murdered Son Rural Woman killed by teenage son in 

Gopalganj ( Dhaka Tribune, 26 

September 2020) 

A woman was reportedly killed by her 

teenage son in Kalikabari village 

of  Kotalipara upazila in Gopalganj. 

The accused is Akash Pandey, 16.    

The court of Gopalganj's Senior 

Judicial Magistrate Humayan Kabir 

recorded his confessional statement 

on Friday afternoon.  On the night of 

June 26, a dispute stirred between the 

victim and her son over a trifling 

matter, according to the confessional 

statement of Akash. "At one point 

when I began shouting, my mother 

aggressively approached me with a 

Boti (food chopping blade). Then I hit 

her with firewood on the back of her 

head. The blow killed her. I got 

scared," Akash said. ASP Md Sanwar 

said: "After Monoranjan’s duty ended 

on the morning of June 27 he asked 

his son and daughter about his wife's 

whereabouts, and both of them 

replied that she had gone to her 

uncle's house." 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/09/26/woman-killed-by-teenage-son-in-gopalganj
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/09/26/woman-killed-by-teenage-son-in-gopalganj
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13 23 Sep 20 
 

Kaler 

Kantho 

21 Sep 20 Police 
Case 

Female  Housewife 20 years 25 years Murdered Husband Urban ত্রীকক হত্যাি অরিক াকগ স্বািী 

আেক(সকাকেি(ক, (২৩(থমকেম্বি(২০২০) 

ঢাকার িনক্ষর্ ককরািীগলঞ্জ োন্নাতুে সরিার 

(২০) িালমর এক গহৃবধূলক নপটেলয় হতযার 

অনভলর্াগ উলঠলে তা িঁর স্বামীর নবরুলদ্ধ। 

পুনেশ ও নিহলতর স্বেিলির সূলে োিা র্ায়, 

গত এক বের আলগ োন্নালতর সলে 

ইমলির(২৫)  নবলয় হয়। নবলয়র পর প্রায় 

সময়ই স্বামী ও স্ত্রী মালধয ঝগড়া হলতা।  প্রনত 

রালতই োন্নাতলক মারধর করলতি স্বামী 

ইমি। বানড়র মানেক আনমর কহালসি কমম্বর 

বলেি, আে বুধবার কভার রাত ৫োর নিলক 

ইমি আমালক কিলক বলে তার স্ত্রী গোয় োিঁস 

োনগলয় আত্মহতযা কলরলেি। আনম তালির 

র্লর নগলয় কিনখ োন্নালতর োশ খালের ওপর 

কাপড় নিলয় কঢলক করখা হলয়লে। তলব র্লরর 

কভতলর গোয় োিঁস োগালিার মলতা ককালিা 

বযবস্থা নেলো িা। নিহলতর খাো মালেকা 

কবগম অনভলর্াগ কলর বলেি, নবলয়র পর 

োন্নালতর কালে আলগর স্ত্রীলক তাোক 

কিওয়ার েিয এক েক্ষ ৮০ হাোর োকা িাবী 

কলরি ইমি। এ োকার েিয প্রায় সময়ই 

মারধর করলতা। খাো মালেকা কবগম 

অনভলর্াগ কলরি, োন্নাতলক তার স্বামী 

নপটেলয় হতযা কলরলেি। 

14 23 Sep 20 
 
Kaler 
Kantho 

8 Sep 20 News 
Report 

Female Housewife 32 years Not 
available 

Physica 
Torture 

Ex-
Husband 

Urban ১৮ রিকনও থিকর্য হেরন িািোাঃ 

রবউটেরশোনকক রন যাত্ন ককি চুে থককে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/23/958455
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/23/958455
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/23/958442
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/23/958442
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রিকেন মাকবক স্বািীি স্ত্রী! (সকাকেি(ক, (

২৩(থমকেম্বি(২০২০) 

করাজেিা খাতুি (৩২) িালম এক 

নবউটেনশয়ািলক পাে ঘালরর িরো বন্ধ কলর 

নির্ ঘাতলির পর তার মাথার িুে ককলে কিওয়ার 

অনভলর্াগ পাওয়া কগলে। নির্ ঘাতলির নশকার 

করাজেিা খাতুি োিাি, গত ৮ কসলেম্বর 

সন্ধযায় নতনি শওকত প্লাোয় অবনস্থত করােী 

নবউটে পাে ঘার বন্ধ করার েিয কগােগাে 

করনেলেি। তখি হঠাৎ কলর কসখালি 

উপনস্থত হয় তাোকপ্রাপ্ত স্বামী, তার সালথ 

স্বামীর কোে ভাই োরুক কহালসি ও তা িঁর স্ত্রী 

হীরা কবগমও নেলেি। তারা নবউটে 

পাে ঘালরর িরো বন্ধ কলর করােীলক কবধড়ক 

মারনপে কলর এবং তার মাথার িুে ককলে 

কিয়। নকেুক্ষর্ পর কেলিনহিঁিলড় বাইলর নিলয় 

পাে ঘালরর সামলির কেলে ৫-৬ েি নমলে তার 

ওপর নির্ ঘাতি িাোয়। পলর এোকার 

কোকেি তালক উদ্ধার কলর পল্লী 

নিনকৎসলকর কালে নিলয় র্ায়। 

র্েিার নিিই নির্ ঘানতত িারী তাোকপ্রাপ্ত 

স্বামী আেমগীর কহালসি আেম, স্ত্রী পান্না 

খাতুিসহ সাত েলির নবরুলদ্ধ বড়াইগ্রাম 

থািায় মামো করলত র্াি। কস সময় 

কসখািকার কতঘবযরত এক পুনেশ অনেসার 

আেমগীর এবং োরুকলক বাি নিলয় িায়সারা 

একটে অনভলর্াগ নেলখ করাজেিার স্বাক্ষর 

কিি। নকন্তু ১৮ নিলিও অনভলর্াগটে মামো 

আকালর গ্রহর্ করা হয়নি বলে োিা কগলে। 

িালোর কেো আইিেীবী সনমনতর সাধারর্ 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/23/958442
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সম্পািক অযািলভালকে মালেক কশখ 

োিাি, একেি িারীলক প্রকালশয এমি 

মধযর্ুগীয় বব ঘর নির্ ঘাতি ককালিাভালবই কমলি 

কিওয়া র্ায় িা। নির্ ঘানততালক আমালির পক্ষ 

কথলক সব ধরলির আইনি সহায়তা কিওয়া 

হলব। 

15 22 Sep 20 
 
Kaler 
Kantho 

21 Sep 20 Police 
Case 

Female  Housewife 38 years Not 
available 

Murdered Husband Rural স্বািীি িাকেি থকাকপ স্ত্রীি িৃত্(্সকাকেি(

ক, (২২(থমকেম্বি(২০২০) 

সুিামগলঞ্জর েগন্নাথপুলর পানরবানরক 

কেলহর কেলর স্বামীর িালয়র ককালপ স্ত্রী নিহত 

হলয়লেি। পুনেশ ও স্থািীয়রা োিাি, 

কসামবার সন্ধযা সালড় ৭োর নিলক স্বামী-স্ত্রীর 

মলধয পনরবানরক কেহ সটৃি হয়। এক পর্ ঘালয় 

িা নিলয় স্ত্রীর মাথায় ককাপ কিি স্বামী। এলত 

রক্তাক্ত স্ত্রী আনেয়া কবগম (৩৮) জ্ঞাি হানরলয় 

মাটেলত েুটেলয় পলড়ি। প্রনতলবশীরা দ্রতু 

তালক স্থািীয় উপলেো স্বাস্থয কমলপ্ললে নিলয় 

কগলে কম ঘরত নিনকৎসক তালক মৃত কর্াষর্া 

কলরি। 

16 20 Sep 20 
 
Kaler 
Kantho 

20 Sep 20 Police 
Case 

Female Housewife 36 years 30 years Murdered Husband Rural শ্বামকিাকধ হত্যাি পি িুকে রবষ থেকে 

থিে স্ত্রীকক(সকাকেি(ক, (২০(থমকেম্বি(

২০২০) 

স্ত্রী নহরা খাতুি (৩৬) শ্বাসলরাধ কলর হতযার 

পর মুলখ নবষ কঢলে কিওয়ার অনভলর্াগ 

উলঠলে স্বামী শানহি (৩০)  নবরুলদ্ধ।  োিা 

কগলে, শানহি কহালসি গত ৮ বের আলগ নহরা 

খাতুিলক নবলয় কলরি। তালির সংসালর ৪ 

বেলরর এক পুে সন্তাি রলয়লে। নিহত নহরা 

খাতুলির বাবা েেেুে হক োিাি, শানহি 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/22/957957
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/20/957516
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/20/957516
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কহালসি পরকীয়ার মত্ত। প্রায় স্ত্রীলক শারীনরক 

ও মািনসক নির্ ঘাতি করত। পরকীয়া কপ্রলমর 

কারলর্ আমার কমলয়লক হতযা করা হলয়লে। 

আেমিাো থািার অনেসার ইিিােঘ 

আেমগীর কবীর োিাি, খবর কপলয় পুনেশ 

োশ উদ্ধার কলরলে। োশ ময়িা তিলন্তর 

বযবস্থা করা হলে। 

17 20 Sep 20 
 
Kaler 
Kantho 

19 Sep 20 Police 
Case 

Female Housewife 30 years Not 
available 

Murdered Husband Urban ত্রীকক হত্যা ককি পাোে স্বািী(সকাকেি(ক, (

২০(থমকেম্বি(২০২০) 

গােীপুর মহািগরীর কভাগড়া বাইপাস 

কপয়ারা বাগাি এোকায় স্ত্রী মুিলসো আক্তার 

(৩০) কক শ্বাসলরালধ হতযার পর র্লর রাশ 

করলখ পানেলয় কগলে পাষণ্ড এক স্বামী।  বানড়র 

মানেক োিাি, কলয়কনিি ধলর স্বামী-স্ত্রীর 

মলধয ঝগড়া িেনেে। শুক্রবার সন্ধযায় 

মাগনরলবর িামাে পড়ার েিয ওে ুকরলত 

র্ায় মুিলসো। ওে ুকরলত কিনর হওয়ায় 

স্বামী-স্ত্রীর মলধয কের ঝগড়া বালধ। নবষয়টে 

রালতই তারা নিলেরা মীমাংসা কলর। রালত 

তারা র্ুনমলয় পলড়, তার পর কথলক তালির র্র 

বন্ধ নেে। প্রাথনমকভালব ধারর্া করা হলে, 

পানবরানরক কেলের কেলর গোয় ওড়িা 

কপিঁনিলয় শ্বাসলরালধ তালক হতযা কলর স্বামী িুিু 

নময়া পানেলয়লে। তা োড়া নিহলতর গোয় 

কাো িাগ রলয়লে।  

 

ARTICLE 

Impact of the COVID-19 pandemic on domestic violence in Bangladesh ( By Ridwan Islam Sifat, Asian Journal of Psychiatry, 1 Sep 2020, online pulished) 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/20/957385
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1876201820305062?token=1745EDF1869CFC4AF2FB0A62B739A13E07FAAB2E2BEAD521009BB63D097230C8454DD6FF83C50E3ABEE957153CF24E13


The alarming situation of COVID-19 making the world apparent by its devastating character in enormous spheres. During this pandemic, suicide, domestic violence, mental 

disorders, anxiety, depressive disorders are already increasing worldwide (Tandon, 2020). In March 2020, the UK-based newspaper, the Guardian, stated that the coronavirus 

would fuel domestic violence (Mahdawi, 2020). During the lockdowns in all 193 UN mem-ber countries, including Bangladesh, the United Nations Population Fund 

(UNFPA) predicted a 20 percent increase in domestic violence during the pandemic (United Nations Population Fund (UNFPA, 2020). In Bangladesh, there is growing 

evidence that domestic violence acts as an opportunistic infection that thrives in the pandemic’s situations. Lockdown can also create a situation in which the victim cannot 

move out of the home to seek appropriate help and is more likely to be cut off from their normal support systems (Jahid, 2020). In the case of domestic violence, it is mostly 

perpetrated by family members who abuse, attack, humiliate, and torture women and children. There are numerous reports and unreported domestic violence cases in 

Bangladesh, including physical, verbal, financial, psychological, and sexual abuse. The consequences of COVID-19 also limit access to life-saving resources for survivors 

of violence and those at risk, such as psycho-social, health, and safety programs (Ali, 2020). A recent survey conducted by a local human rights organization, the Manusher 

Jonno Foundation (MJF), in 27 out of 64 districts in Bangladesh, 4,249 women, and 456 children were found to have been subjected to domestic violence in April 2020. Of 

these victims, 1,672 women and 424 children were facing violence for the first time in their lives. The women, who faced first time domestic violence blamed the lockdown 

for their situation. Furthermore, the statistics cannot show the real violence scenario against children and women taking place across during lockdown (Manusher Jonno 

Foundation (MJF, 2020a). 

Immediate impact of stay-at-home orders to control COVID-19 transmission on socioeconomic conditions, food insecurity, mental health, and intimate partner 

violence in Bangladeshi women and their families: an interrupted time series (By Jena Derakhshani Hamadani et…al, The Lancet,  August 2020,  Online 

published) 

Background: 

Stay-at-home orders (lockdowns) have been deployed globally to control COVID-19 transmission, and might impair economic conditions and mental health, and exacerbate 

risk of food insecurity and intimate partner violence. The effect of lockdowns in low-income and middle-income countries must be understood to ensure safe deployment 

of these interventions in less affluent settings. We aimed to determine the immediate impact of COVID-19 lockdown orders on women and their families in rural Bangladesh.  

Methods  

An interrupted time series was used to compare data collected from families in Rupganj upazila, rural Bangladesh (randomly selected from participants in a randomised 

controlled trial), on income, food security, and mental health a median of 1 year and 2 years before the COVID-19 pandemic to data collected during the lockdown. We 

also assessed women’s experiences of intimate partner violence during the pandemic.  

Results  

Between May 19 and June 18, 2020, we randomly selected and invited the mothers of 3016 children to participate in the study, 2424 of whom provided consent. 2414 

(99·9%, 95% CI 99·6–99·9) of 2417 mothers were aware of, and adhering to, the stay-at-home advice. 2321 (96·0%, 95·2–96·7) of 2417 mothers reported a reduction in 

paid work for the family. Median monthly family income fell from US$212 at baseline to $59 during lockdown, and the proportion of families earning less than $1·90 per 

day rose from five (0·2%, 0·0–0·5) of 2422 to 992 (47·3%, 45·2–49·5) of 2096 (p<0·0001 comparing baseline with lockdown period). Before the pandemic, 136 (5·6%, 

4·7–6·6) of 2420 and 65 (2·7%, 2·1–3·4) of 2420 families experienced moderate and severe food insecurity, respectively. This increased to 881 (36·5%, 34·5–38·4) of 

2417 and 371 (15·3%, 13·9–16·8) of 2417 during the lockdown; the number of families experiencing any level of food insecurity increased by 51·7% (48·1–55·4; p<0·0001). 

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2214-109X%2820%2930366-1
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2214-109X%2820%2930366-1


Mothers’ depression and anxiety symptoms increased during the lockdown. Among women experiencing emotional or moderate physical violence, over half reported it had 

increased since the lockdown. 

 

Covid-19: A Step Back for Women’s Empowerment in Bangladesh? (UNDP Bangladesh, 31 August 2020) 

While covid-19 is undoubtedly at its heart a health crisis, in the broad scheme of things, it is a tripartite issue -health, economic, and social. Various 
studies, including by WHO and OECD, have shown that women are more affected by Covid-19 in terms of increased burden of unpaid care work, 
domestic violence, job loss, lack of access to sexual and reproductive health care services, restricted mobility in the publi c sphere, etc. Women are 
also in inferior positions in the labour market on average, and therefore more likely to bear the brunt of the economic fallo ut. 

The Pre-Covid State of Gender Equality in Bangladesh 

Before the onset of the Covid-19 pandemic, Bangladesh had made significant progress on several indicators in terms of gender parity. The ‘Global 
Gender Gap 2020’ report shows that Bangladesh was the top ranked country in South Asia in terms of narrowing the gender gap ( as shown in Figure 
1). According to the World Economic Forum, Bangladesh could close 72.6% of the gender gap.  This progress is mainly attributable to free tuition for 
girls, and reduction of maternal mortality which came down to 172 per 100,000 births in 2018, compared to 574 deaths per 100, 000 live births in 
1990. The country has also developed a National Women’s Development Policy in 1997, and enacted various laws aimed at reducing vi olence 
against women, such as the Domestic Violence Act 2010, and put in place gender responsive budgeting showing the share of all ocation for women 
development in the budget of various ministries/divisions of the government. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bd.undp.org/content/bangladesh/en/home/presscenter/articles/2020/08/31/covid-19--a-step-back-for-womens-empowerment-in-bangladesh--.html
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1 3 Oct 20 
 
Kaler Katho 

2 Oct 20 Police 
Case 

Female Housewife 
 

Child 

36 years 
& 

8 years 

20 years Physical 
Torture 

Neighbor Rural বখালের হামোয় গহৃবধূর কবজে প্রায় 

নবজেন্ন(সকাকেি(ক, (৩(অকটাবি(২০২০) 

েক্ষ্মীপুলর র্লর ঢুলক এক প্রবাসীর স্ত্রী ও তা িঁর 

নশশুসন্তািলক কুনপলয় েখম করা হলয়লে। 

হামোর নশকার গহৃবধ ূও তা িঁর সন্তাি হলো 

মনরয়ম কবগম (৩৬) ও সানিয়া (৮)। এ 

র্েিায় োনহি কহালসি (২০) িালমর 

প্রনতলবশী এক র্ুবকলক এোকাবাসীর 

সহলর্ানগতায় আেক কলরলে পুনেশ। 

আমািত উেযা িালমর স্থািীয় এক বযজক্তর 

ভাষয, রালত হঠাৎ কলর প্রবাসী িবী উেযার 

বানড় কথলক তা িঁর স্ত্রী ও সন্তালির নিৎকার 

শুলি প্রনতলবশীরা কসখালি েুলে র্াি। এ সময় 

রক্তাক্ত অবস্থায় মা ও কমলয়লক পলড় থাকলত 

কিলখি তা িঁরা। তখি োনহি িালমর প্রনতলবশী 

এক বখালে এই হামো িানেলয়লে বলে তা িঁলির 

োিাি ওই গহৃবধ।ূ পলর মুমূষু ঘ অবস্থায় 

তা িঁলির িুেিলক উদ্ধার কলর েক্ষ্মীপুর সির 

হাসপাতালে পাঠালিা হয়। অবস্থার অবিনত 

হলে নিনকৎসক তা িঁলির ঢাকায় কপ্ররর্ কলরি। 

িন্দ্রগঞ্জ থািার ভারপ্রাপ্ত কম ঘকতঘা কমা. 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%AC%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%AC%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8
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by 
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েনসম উজেি োিাি, র্েিার পরপরই 

পুনেশ সুপার ও নতনি র্েিাস্থলে র্াি।  

2 2 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

1 Oct 20 Police 
Case 

Female Not 
available 

Not 
available 

35 years Attempt 
to rape 

Neighbor Rural কিায়াখােীলত বাসায় ঢুলক তরুর্ীলক ধষ ঘর্লিিা, 

র্ুবক আেক(সকাকেি(ক, (২(অকটাবি(

২০২০) 

কিায়াখােী কসািাইমুড়ী উপলেোর বীরলেষ্ঠ 

শহীি রুহুে আনমি িগলর বখালে কতৃঘক এক 

তরুর্ীলক বাসায় ঢুলক ধষ ঘর্লিিার অনভলর্ালগ 

পুনেশ অনভর্ুক্ত র্ুবক ইয়ানেি আহলমি 

(৩৫) কক আেক কলরলে।  গত রনববার 

সকালে িাজিয়াপাড়া বড় ভাইলয়র ভাড়া 

বাসায় কবড়ালত আলস । বহৃস্পনতবার 

প্রনতনিলির িযায় বড় ভাই ও তার স্ত্রী কালের 

েিয কবর হলয় র্ায়। এ সমলয় তারা বাসায় িা 

থাকার সুলর্ালগ সন্ধযা ৭োর নিলক েম্পে 

ইয়ানেি আহলমি (৩৫) বাসায় একা কপলয় 

ওই তরুর্ীলক কোরপূব ঘক ধষ ঘলর্র কিিা কলর। 

স্থািীয়রা োিায়, কমলয়োর নিৎকার শুলি 

তারা েুলে আসলে অনভর্ুক্ত ইয়ানেি পানেলয় 

র্ায়। তারা পুনেশলক নবষয়টে অবনহত কলর।  

3 2 Oct 20 

Kaler 

Kantho 

30 Sep 20 Police 
Case 

Female Teenager Not 
available 

25 years Raped Neighbor Rural র্ুবক কগ্রপ্তারঃ: বানড়লত কিলক এলি 

নকলশারীলক ধষ ঘর্!((সকাকেি(ক, (২(অকটাবি(

২০২০) 

গাইবান্ধা কেোর সির উপলেোর মানেবাড়ী 

ইউনিলয় এক নকলশারীলক ককৌশলে কিলক 

এলি ধষ ঘলর্ অনভলর্াগ পাওয়া কগলে। এ 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/02/961574
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/02/961574
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/02/961548
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/02/961548
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অনভলর্ালগ বহৃস্পনতবার রালত সাইেুে 

ইসোম (২৫) িালম এক র্ুবকলক কগ্রপ্তার 

কলরলে পুনেশ।  পুনেশ োিায়, গত ৩০ 

কসলেম্বর সাইেুে ইসোম ককৌশলে পাশ্ব ঘবতী 

এোকার ওই নকলশারীলক তার বানড়লত কিলক 

এলি ধষ ঘর্ কলর। পলর থািায় এ নবষলয় 

অনভলর্াগ কলর ধষ ঘলর্র নশকার নকলশারীর 

পনরবার।  

4 1 Oct 20 

 

Kaler 

Kantho 

15 Aug 20 
Case file- 
30 Sep 20 

 
 

29 Sep 20 

Police 
Case 

 
 
 

Police 
Case 

 

Female 
 
 
 
 

Female 
 

Not 
available 

 
 
 

Not 
available 

 

Not 
available 

 
 
 

Not 
available 

26 years 
 
 
 
 
40 years, 
25 years 
& 
25 years 

Raped 
 
 
 
 

 Gang 
Raped 

Neighbor 
 
 
 
 
Neighbor 

Urban 
 
 
 
 

Urban 
 

সাভালর নবলয়র কথা বলে ধষ ঘলর্র অনভলর্ালগ 

মামো(সকাকেি(ক, ১(অকটাবি(২০২০) 

ঢাকার সাভালর পথৃক স্থালি িুই তরুর্ী 

ধষ ঘলর্র নশকার হলয়লেি অনভলর্ালগ মামো 

হলয়লে। র্ািুরির ও কপৌরসভার মুজক্তরলমাড় 

এোকায় র্েিা িুটে র্লে।  

র্ািুরিলরর র্েিায় করা মামোয় তরুর্ী 

অনভলর্াগ কলরলেি, কলয়ক মাস আলগ আে 

আহসাি মুোনহিুে ইসোম (২৬) িালমর 

একেলির সলে তা িঁর কপ্রলমর সম্পকঘ গলড় 

ওলঠ। নবলয়র কথা বলে ওই তরুর্ তা িঁলক 

আগস্ট মালসর মাঝামাজঝ সমলয় নিলের 

বাসায় নিলয় ধষ ঘর্ কলরি। এর পর কথলক ওই 

তরুর্ী তা িঁলক নবলয়র েিয বেনেলেি। নকন্তু 

মুোনহিুে তা িঁলক নবলয় করলত অস্বীকৃনত 

োিাি। বুধবার রালত নতনি সাভার থািায় 

মামো কলরি। পুনেশ মুোনহিুেলক কগ্রপ্তার 

কলরলে। 

মুজক্তরলমাড় এোকার র্েিায় করা মামোয় 

তরুর্ী অনভলর্াগ কলরলেি, মেেবার রাত 

নতিোর নিলক প্রকৃনতর িালক সাড়া নিলত র্র 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
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কথলক কবর হি নতনি। এ সময় নতি কথলক 

িারেি তা িঁলক ধলর নিলয় নগলয় ধষ ঘর্ কলরি। 

বুধবার রালত নতনি সাভার থািায় মামো 

কলরি। এরপর পুনেশ অনভর্াি িানেলয় 

কমানহিুে ইসোম (৪০), কমাোহারুে ইসোম 

(২৫) ও তনরকুে ইসোম (২৫) িালমর 

নতিেিলক কগ্রপ্তার কলর। 
5 1 Oct 20 

 
Prothom 
ALo 

26 Sep 20 Police 
Case 

Female Housewife 22 years 35 years Raped Bike 
Driver 

Rural অন্তঃসত্ত্বা গহৃবধূলক ধষ ঘলর্র মামোয় রু্বক 

কারাগালরসপ্রেি(আকো ১(অকটাবি(২০২০) 

শরীয়তপুলরর কভিরগলঞ্জ অন্তঃসত্ত্বা এক 

গহৃবধূলক ধষ ঘলর্র অনভলর্ালগ করা মামোয় 

আবিুর রহমাি ওরলে কসাহাগ (৩৫) িালমর 

এক র্ুবকলক কগ্রপ্তার কলরলে পুনেশ। 

মামোর এোহালর বো হলয়লে, গত শনিবার 

সন্ধযায় ওই িারী একটে কমােরসাইলকে ভাড়া 

কলর তা িঁর বাবার বানড় কথলক নিলেলির বানড় 

নেরনেলেি। কমােরসাইলকে িােক আবিুর 

রহমাি তা িঁলক বানড় কপৌৌঁলে িা নিলয় 

সনখপুলরর একটে নিেঘি স্থালি নিলয় র্াি। 

নশশু সন্তািলক কবিঁলধ করলখ তা িঁলক ধষ ঘর্ 

কলরি। র্েিাটে কাউলক িা োিালিার েিয 

ওই িারীলক হুমনক কিওয়া হয়। স্বামী বানড় 

নেরলে ওই িারী তা িঁলক র্েিাটে োিাি। 

বুধবার ওই িারী বািী হলয় সনখপুর থািায় 

ধষ ঘলর্র অনভলর্ালগ িারী ও নশশু নির্ ঘাতি 

িমি আইলি মামো কলরি। 

 

6 1 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

30 Sep 20 Police 
Case 

Female Not 
available 

Not 
available 

26 years Raped Neighbor Urban কেবাোর সমুদ্র বসকলত তরুর্ীলক ধষ ঘর্!(

(সকাকেি(ক, ১(অকটাবি(২০২০) 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%83%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%83%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/01/961239


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
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Category  Gender Occupation Age of 
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Age of 
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Crime 
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by 

Area News Headlines & Short Summary 

কেবাোর সমদু্র বসকলত কপ্রনমলকর সলে 

কিখা করলত নগলয় ধষ ঘলর্র নশকার হলয়লেি 

এক তরুর্ী। এ র্েিায় েনড়ত থাকার 

অনভলর্ালগ ওসমাি সরওয়ার (২৬) িালম 

একেিলক কগ্রপ্তার কলরলে পুনেশ। 

কেবাোর সির থািার ভারপ্রাপ্ত কম ঘকতঘা 

(ওনস) মুিীর-উে গীয়াস বলেি, ভুক্তলভাগী 

তরুর্ীর সলে কমাবাইে কোলি েনিক 

বযজক্তর পনরিয় র্লে। বুধবার নবলকলে 

িকনরয়া কথলক কেবাোর সমুদ্র বসকত 

এোকায় কপ্রনমলকর সলে কিখা করলত আলস 

ওই তরুর্ী। ভুক্তলভাগী তরুর্ী বসকলত 

কপৌৌঁোলিার পর কথলক কপ্রনমলকর কমাবাইে 

কোি বন্ধ পায়। পলর িীর্ ঘ সময় ধলর 

অলপক্ষার পর রালত বসকলতর োবর্ী পলয়ন্ট 

এোকায় পর্ ঘেক োতা ভাড়া কিয়। রালতর 

এক পর্ ঘালয় ওই তরুর্ীলক নিরাপি স্থালি 

কপৌৌঁলে কিওয়ার কথা োিায় ওসমাি। পলর 

উনম ঘ করলতারা িঁর পালশ নিেঘি স্থালি নিলয় নগলয় 

ওই তরুর্ীলক ধষ ঘর্ কলর কস। তরুর্ীলক সির 

হাসপাতালের ওয়াি স্টপ ক্রাইনসস কসন্টালর 

(ওনসনস) ভনতঘ করা হলয়লে। 

7 1 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

29 Sep 20  Police 
Case 

Female  Not 
available 

25 years 26 years 
& 
24 years 

Murdered Neighbor Rural নবলয় করলত বোয় কপ্রনমকালক গো ককলে 

হতযা!((সকাকেি(ক, (১(অকটাবি(২০২০) 

কিায়াখােীর সির উপলেোর কিায়ান্নই 

ইউনিয়লির ির করমুেযা গ্রালমর একটে 

কিাবা কথলক বতাবজি গো কাো তরুর্ীর 

পনরিয় নমলেলে। একই সলে র্েিার ২৪ 

র্ণ্টার মলধয এ হতযাকালণ্ডর রহসয উির্ােি 

হলয়লে। সুধারাম মলিে থািার ভারপ্রাপ্ত 

কম ঘকতঘা (ওনস) িবীর উজেি োিাি, নিহত 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/01/961241
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/01/961241
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Date of 
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by 
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শাহািার সালথ মুলঠালোলি ইয়ানেি 

আরাোলতর সালথ কপ্রলমর সম্পকঘ হয়। 

কপ্রলমর সম্পলকঘর সূে ধলর কলয়কবার 

শাহািা (২৫)  কপ্রনমক ইয়ানেি আরাোত 

(২৬)  উলেলশয িা িঁিপুর কথলক কিায়াখােীলত 

আলস। সব ঘলশষ গত ২৯ কসলেম্বর কিায়াখােী 

আলস। এক পর্ ঘালয় শাহািা তালক নবলয় 

করলত ইয়ানেি আরাোতলক িাপ কিয়। নবলয় 

করার কথা নিলয় িুই েলির মলধয কথা 

কাোকাটে হয়। এর কের ধলর ইয়ানেি 

আরাোত ও তার সহলর্াগী কমা. রালসে 

ককৌশলে শাহািালক কিায়ান্নই ইউনিয়লির 

খিকার স-নমলের নপেলির একটে নতি তো 

পনরতযক্ত ভবলি নিলয় হাত-পা কবিঁলধ গো 

ককলে হতযা কলর। পলর োশ বতায় ঢুনকলয় 

কিায়ান্নই ইউনিয়লির ির করমুেযা গ্রালমর 

একটে কিাবার মলধয কেলে আলস।  

8 1 Oct 20 
Kaler 
Kantho 

30 Sep 20 Police 
Case 

Female Rohingya 20 years 40 years Raped Neighbor Rural আেক ১- ধামরাইলয় ধষ ঘলর্র নশকার 'করানহো 

র্ুবতী'(সকাকেি(ক, (১(অকটাবি(২০২০) 

ঢাকার ধামরাইলয় এক 'করানহো' র্ুবতী 

ধষ ঘলর্র নশকার হলয়লে। ধষ ঘক আবুে কাোম 

আোি (৪০) কক এোকাবাসী আেক কলর 

পুনেলশ কসাপিঘ কলর।  এোকাবাসী ও পুনেশ 

সূলে োিা কগলে, 'করানহো' র্ুবতী (২০) গত 

নতি নিি ধলর রর্ুিাথপুর বাোর এোকায় 

অবস্থাি  করনেে। বুধবার রালত রর্ুিাথপুর 

বাোর কথলক ওই র্ুবতীলক েুসনেলয় একটে 

কিৌকায় উটঠলয় নিলয় র্ায় আবুে কাোম। 

পলর তালক পেে গ্রালমর কালে েসনে 

েনমলত নিলয় কোরপূব ঘক ধষ ঘর্ কলর কাোম। 

এ সময় র্ুবতীর নিৎকালর আশপালশর 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/01/961154
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/01/961154
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কোকেি এলস আবুে কাোমলক আেক 

কলর পুনেলশ কসাপিঘ কলর। পুনেশ ধনষ ঘতালক 

উদ্ধার কলর িাক্তানর পরীক্ষার েিয ঢাকা 

কমনিকযাে কলেে হাসপাতালে কপ্ররর্ কলর।  

9 1 Oct 20 
 
Samakal 

10 Sep 20 Petition 
Case to 
Court 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Raped UP 
Member 

Rural সরকানর র্র কিয়ার প্রলোভলি গহৃবধূলক 

ধষ ঘলর্র অনভলর্াগ কমম্বালরর নবরুলদ্ধ ( 

মিকাে, ১(অকটাবি(২০২০) 

কুনমল্লার মুরািিগলর সরকানর র্র বরাে 
কিয়ার প্রলোভি কিনখলয় অসহায় গহৃবধূলক 
ধষ ঘলর্র অনভলর্াগ উলঠলে। এ র্েিায় 
বােরা বাোর থািায় মামো িালয়লরর কিিা 
করলেও পুনেশ কিয়নি বলে অনভলর্াগ 
কলরলেি নির্ ঘানতত ওই িারী। পলর নতনি 
কুনমল্লার িারী ও নশশু আিােলত মামো 
িালয়র করলে র্েিার তিন্ত কলর আইিগত 
বযবস্থা গ্রহলর্র েিয আিােত কুনমল্লা 
নপনবআইলক নিলিঘশ নিলয়লেি।  মামোর 
নববরর্ সূলে োিা র্ায়,  মুরািিগর 
উপলেোর বােরা বাোর থািাধীি েিনক 
গ্রালমর এক নসএিজে িােলকর স্ত্রী একটে 
বাসগলৃহর েিয আলবিি োিাি ৪িং 
ওয়ািঘ ইউনপ সিসয মজেবুর রহমালির 
কালে। এরই সেূ ধলর ওই 
গহৃবধূলক সরকানর একটে র্র কিয়ার 
আশ্বাস নিলয় োতীয় পনরিয়পে গ্রহর্ 
কলর তার বানড়লত র্াতায়াত শুরু কলরি 
মজেবুর রহমাি। এক পর্ ঘালয় তালক 
কুপ্রতাব কিি। এলত রােী িা হলেও র্র 
কিয়ার প্রলোভিসহ িািা ককৌশলে তালক 
ধষ ঘর্ কলরি মজেবুর। সবলশষ গত ১০ 
কসলেম্বর ওই গহৃবধূর বানড়লত র্াি 

https://samakal.com/whole-country/article/201038822/%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%98%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87
https://samakal.com/whole-country/article/201038822/%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%98%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87


Sl. Date of 
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by 
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অনভর্ুক্ত ইউনপ সিসয। এ সময় ধষ ঘর্ 
করলে ওই গহৃবধ ূ নিৎকার কিি। এলত 
আশপালশর কোকেি এলস তালক উদ্ধার 
কলর উপলেো স্বাস্থয কমলপ্ললে ভনতঘ 
কলরি। ওই নির্ ঘানতত িারী নকেুো সুস্থ 
হলয় র্েিার িু’নিি পর থািায় মামো 
করলত কগলে কতঘবযরত পুনেশ কম ঘকতঘা 
মামো গ্রহি িা কলর আিােলত অনভলর্াগ 
িালয়লরর পরামশ ঘ কিি। গত ১৪ কসলেম্বর 
অনভলর্াগ িালয়র করলে আিােত র্েিার 
তিন্ত কলর প্রলয়ােিীয় আইিগত বযবস্থা 
গ্রহলর্র েিয কুনমল্লা নপনবআইলক নিলিঘশ 
কিি। 

10 1 Oct 20 
 
Samakal 

29 Seo 20 Police 
Case 

Female   Domestic 
worker 

Not 
available 

35 years Raped Neighbor Rural ইমালমর নবরুলদ্ধ ধষ ঘলর্র অনভলর্াগ,  

কমায়াজ্জিি ও মাতবর কগ্রপ্তার (মিকাে, 

১(অকটাবি(২০২০) 

নসলেলের নবশ্বিালথ েজেং থাকা 
পনরবালরর বাকপ্রনতবন্ধী নকলশারী 
গহৃকমীলক ধষ ঘলর্র অনভলর্াগ উলঠলে 
োলম মসজেলির ইমাম কমা.  রুহুে 

আমীি শাহার ( ৩৫)  িালম এক র্ুবলকর 

নবরুলদ্ধ।  পুনেশ োিায়,  িীর্ ঘ প্রায় ১৫ 

বের ধলর ইসোমপুর গ্রালমর একটে 
বানড়লত েজেং কথলক িতুি োলম 
মসজেলি ইমামনতর িানয়ত্ব পােি 
করলেি কমা:  রুহুে আমীি শাহার। আর 

২ বের ধলর ওই বানড়লতই গহৃকমীর 
কাে করলেি একই গ্রালমর এক 
বাকপ্রনতবন্ধী নকলশারী। গত মেেবার 

https://samakal.com/whole-country/article/201038793/%E0%A6%87%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%93-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://samakal.com/whole-country/article/201038793/%E0%A6%87%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%93-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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রালত কাে কশলষ কলর বানড় কেরার 
পলথ বানড়র উঠাি কথলক ওই প্রনতবন্ধী 
নকলশারীলক ধলর নিে কলক্ষ নিলয় ধষ ঘর্ 
কলরি রুহুে আনমি শাহার। পলর এই 
র্েিা ধামািাপা নিলত কমায়াজ্জিি ও 
গ্রালমর মাতবররা ববঠক কলরি। নবষয়টে 
কেলি পুনেশ র্েিাস্থে পনরিশ ঘি কলর 
সতযতা পায়। এরপর থািায় মামো হলে 
কমায়াজ্জিিসহ িু’ েিলক কগ্রপ্তার কলর 

পুনেশ।  

11 2 Oct 20  
Kaler 
Kantho 

2 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 17 years 22 years Physical 
Assault  

Neighbor Urban কপ্রলমর প্রতাব প্রতযাখযাি করায় 'স্বর্ ঘ 

নকলশারী' সারা ওপর হামো(সকাকেি(ক, (২(

অকটাবি(২০২০) 

কপ্রলমর প্রতাব প্রতযাখাি করায় র্লরর কভতলর 

ঢুলক ঝােকাটঠর স্বর্ ঘ নকলশারী কখতাবপ্রাপ্ত 

কলেেোেী িােনরি আক্তার সারার (১৭) 

ওপর হামো হলয়লে। কবসরকানর একটে 

কেনেনভশলির কযালমরামযাি পনরিয়িািকারী 

েবুালয়র আিিাি (২২) এ হামো কলরলে 

বলে অনভলর্াগ পাওয়া কগলে।   অনভলর্ালগ 

োিা র্ায়, ঝােকাটঠ সির উপলেোর 

েবুালয়র আিিাি কবশনকেুনিি ধলর িােনরি 

আক্তার সারালক কপ্রলমর প্রতাব নিলয় 

আসনেে। সারা কপ্রলমর প্রতাব প্রতযাখযাি 

করলে আিিাি তার ওপর নক্ষপ্ত হয়। প্রায়ই 

পলথর্ালে তালক উতযক্ত করা শুরু কলর 

আিিাি। শুক্রবার িুপুর একোর নিলক 

েবুালয়র আিিাি েনকরবানড় সড়লকর সরার 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/02/961565
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/02/961565
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বড় কবাি আনখিুলরর ভাড়া বাসার িরোয় 

িক কলর। িরো কখাোর সলে সলে 

আিিাি সারার ওপর হামো িাোয়। 

মারধলরর এক পর্ ঘালয় সারা জ্ঞাি হানরলয় 

কেেলে, আিিাি পানেলয় র্ায়। খবর কপলয় 

বড়লবাি ও প্রনতলবশীরা সরালক উদ্ধার কলর 

প্রথলম ঝােকাটঠ সির থািায় নিলয় আলস। 

কসখাি কথলক তালক ঝােকাটঠ সির 

হাসপাতালে ভনতঘ করা হয়। এ বযাপালর 

ঝােকাটঠ থািায় অনভলর্াগ িালয়র করা 

হলয়লে। 

12 30 Sep 20 
 
Samakal 

30 Sep 20 Police 
Case 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Physical 
Torture 

Neighbor Rural সুলির োকা নিলত িা পারায় গহৃবধূলক গালে 

কবিঁলধ নির্ ঘাতি ( মিকাে, ৩০(থমকেম্বি(

২০২০) 

বুধবার িুপুলর  নসরােগলঞ্জর উল্লাপাড়ায় 

ঋলর্র সুি নিলত িা পারায় এক গহৃবধ ূকসামা 

রািী িাসলক সুলির োকা নিলত িা পারায় 

ঋর্িাতা গালের সলে কবিঁলধ নির্ ঘাতি করা 

কলরলে। কসামা রািী িাস বলেি, 

আিশ ঘগ্রালমর আব্দেু কালিলরর কমলয় নিপ্তী 

কবগম িীর্ ঘনিি ধলর সুলির বযবসা কলর 

আসলেি। নতনি গ্রালমর অতযন্ত প্রভাবশােী 

বযজক্ত। নকেুনিি আলগ কসামা নিপ্তীর কাে 

কথলক ৫০ হাোর োকা ঋর্ গ্রহর্ কলরি। 

আনথ ঘক অস্বেেতার কারলর্ কসামা 

সময়মলতা সুলির োকা পনরলশাধ করলত িা 

পারায় নিপ্তী কবগম তার কোকেি নিলয় 

বুধবার তালক বানড় কথলক কিলক নিলয় গালের 

সলে কবিঁলধ নির্ ঘাতি কলরি। এসময় কসামার 

https://samakal.com/whole-country/article/200938669/%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8
https://samakal.com/whole-country/article/200938669/%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8
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কালে আলরা ৫০ হাোর োকা িা িঁিা িানব কলর 

নিপ্তী। কসামালক নির্ ঘাতলির নিেটে নভনিও 

ধারর্ কলরি স্থািীয় র্ুবলকরা। র্েিাটে 

োিলত কপলর উল্লাপাড়া মলিে থািার 

ভারপ্রাপ্ত কম ঘকতঘা (ওনস) িীপক কুমার িাশ 

োিাি, খবর কপলয় পুনেশ র্েিাস্থলে নগলয় 

কসামালক উদ্ধার কলরলে।  

13 30 Sep 20 
 
Prothom 
Alo 

21 Sep 20 Police 
Case 

Female Worker 21 years 47 years Raped Ownershi
p of 
Medical 
Caentre 

Urban নিনকৎসা করালত নগলয় ধষ ঘলর্র নশকার 

অনভলর্ালগ মামো (প্রেি(আকো, ৩০(

থমকেম্বি(২০২০) 

গােীপুলরর েীপুর উপলেোয় নিনকৎসা 

করালত নগলয় এক িারী (২১) ধষ ঘলর্র নশকার 

হলয়লেি অনভলর্ালগ মামো কলরলেি। এই 

মামোয় িুরুে ইসোম কশখ (৪৭) িালম 

একেিলক মেেবার আেক কলরলে পুনেশ। 

েীপুর থািার ভারপ্রাপ্ত কম ঘকতঘা (ওনস) 

খিকার ইমাম কহালসি প্রথম আলোলক 

বলেি, ‘মামো হলয়লে কসামবার। আমরা 

আসানমলক নিলয় এলসনে। জেজ্ঞাসাবালির 

েিয এলিনে। এ র্েিায় তা িঁর সংনশ্লিতা 

কতেুকু তা োিার েিয জেজ্ঞাসাবাি 

িেলে।’ েীপুর থািায় িালয়র করা মামো 

সূলে োিা র্ায়, ওই িারী ২০ কসলেম্বর জ্বর, 

সনিঘ, কানশ ও শরীর বযথা নিলয় নিনকৎসা 

করালত বাংোলিশ-িরওলয় হাসপাতাে অযাে 

িায়াগিনস্টক কসন্টালর র্াি। তখি 

হাসপাতালে উপনস্থত নিনকৎসক তা িঁলক প্রস্রাব 

ও রক্ত পরীক্ষা করলত বলেি। নতনি পরীক্ষার 

েিয িমুিা কিি। নিনকৎসক পলরর নিি 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
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প্রনতলবিি কিওয়া হলব বলে োিাি। নতনি 

বানড়লত িলে র্াি। পলরর নিি ২১ কসলেম্বর 

কবো ১১োর নিলক হাসপাতালের মানেক 

িুরুে ইসোম কশখ ওই িারীর কালে এক 

বযজক্তলক পাঠাি। ওই বযজক্ত তা িঁলক দ্রতু 

নিনকৎসলকর কালে কর্লত বলেি। নতনি 

নিনকৎসলকর কালে র্াওয়ার েিয বানড় কথলক 

কবর হি। পলথ একটে গানড়লত িুরুে ইসোম 

কশখসহ কলয়কেিলক কিলখি নতনি। িুরুে 

ওই িারীলক বলেি, পরীক্ষার েিয কিওয়া 

িমুিাগুলো িি হলয় কগলে। িমুিা কিওয়ার 

েিয তালির সলে কর্লত হলব। নতনি গানড়লত 

উঠলে তা িঁলক ধোনিয়া এোকার একটে বাগাি 

বানড়লত নিলয় ধষ ঘর্ করা হয়। 

14 30 Sep 20 
 
Kaler 
Kantho 

26  Sep 20 Police 
Case 

Female Disability 
person 

Not 
available 

Not 
available 

Raped Neighbor Rural কুনমল্লায় এবার প্রনতবন্ধী তরুর্ীলক ধষ ঘর্!(

(সকাকেি(ক, (৩০((থমকেম্বি(২০২০) 

এবার কুনমল্লার বরুড়ায় ধষ ঘলর্র নশকার 

হলয়লেি কবৌদ্ধ সম্প্রিালয়র প্রনতবন্ধী এক 

তরুর্ী। আর ধষ ঘলর্র র্েিা ধামািাপা নিলত 

সানেলসর িালম তরুর্ীর বাবার কাে কথলক 

েযালম্প স্বাক্ষর কিওয়া হলয়লে বলেও 

অনভলর্াগ উলঠলে।  পুনেশ ও এোকাবাসী 

সূলে োিা কগলে, বরুড়ার েগ্নসার গ্রালমর 

ইমাম কহালসি নবনভন্ন সমলয় প্রনতবন্ধী ওই 

তরুর্ীলক ধষ ঘর্ কলর আসনেলো। গত 

শনিবার রালতও ইমাম কহালসি তরুর্ীর 

বানড়লত ঢুকলে তার বাবা ইমাম কহালসিলক 

হালতিালত ধরার কিিা করলে কস পানেলয় 

র্ায়। পলর র্েিাটে ধামািাপা নিলত এোকার 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/30/960895
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কনতপয় বযজক্ত সানেলসর িালম অলথ ঘর 

প্রলোভলি তরুর্ীর বাবার কাে কথলক েযালম্প 

স্বাক্ষর কিয় বলেও অনভলর্াগ উলঠলে। বরুড়া 

থািার ওনস সতযজেত বড়ুয়া বলেি, নবষয়টে 

আমরা গুরুলত্বর সালথ তিন্ত করনে।  

15 30 Sep 20 
 
Kaler 
Kantho 

26 Sep 20 Police 
Case 

Female Student 15 years Not 
available 

Raped Father of 
the 
church 

Urban নগেঘায় আেলক নকলশারীলক ধষ ঘর্: োিার 

কগ্রপ্তার((সকাকেি(ক, (৩০((থমকেম্বি(

২০২০) 

রােশাহীর তালিালর নগেঘায় নতি নিি 

আেলক করলখ এক আনিবাসী নকলশারীলক 

ধষ ঘলর্র মামোয় োিারলক কগ্রপ্তার কলরলে 

র যাব।  মামো সূলে োিা র্ায়, গত ২৬ 

কসলেম্বর সকাে ১০োর নিলক বানড়র কালে 

ওই নগেঘার পালশ র্াস কােলত নগলয় নিলখা িঁে 

হয় ১৫ বের বয়সী ওই নকলশারী। 

কখা িঁোখুিঁজের পর তালক িা কপলয় ২৭ 

কসলেম্বর থািায় সাধারর্ িালয়নর করা হয়। 

পলর নগেঘার োিালরর রুম কথলক ওই 

নকলশারীলক উদ্ধার কলর পুনেশ। রুলম 

আেলক করলখ নতি নিি ওই নকলশারীলক ধষ ঘর্ 

কলরি োিার প্রিীপ গযাগনর। 

16 30 Sep 20 
 
Kaler 
Kantho 

29 Sep 20 Police 
Case 

Female Disability 
person 

30 years 45 years Attempt 
to raped 

Neighbor Rural ধািলক্ষলত একা কপলয় প্রনতবন্ধী িারীলক ধষ ঘর্ 

কিিা(সকাকেি(ক, (৩০((থমকেম্বি(২০২০) 

কশরপুলর জঝিাইগাতীলত এক সন্তালির েিিী 

শারীনরক প্রনতবন্ধী এক িারীলক (৩০) ধষ ঘর্ 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/30/960867
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/30/960867
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/30/960851
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/30/960851
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কিিার অনভলর্াগ উলঠলে।  পুনেশ ও স্থািীয় 

সূলে োিা র্ায়, মেেবার নবলকে ৫োর 

নিলক ওই িারী বানড়র কালে একটে 

ধািলক্ষলতর আইলে গরুর েিয র্াস 

কােনেলেি। এ সময় একই গ্রালমর বািশা 

আেীর কেলে নবল্লাে কহালসি(৪৫)  ওই 

িারীলক কপেি কথলক মুখ কিলপ ধলর ধষ ঘলর্র 

কিিা কলর। একপর্ ঘালয় তার নিৎকালর 

আশপালশর কোকেি এনগলয় কগলে েম্পে 

নবল্লাে সেলক পলড়। পলর ওই িারীর স্বেিরা 

র্েিাস্থে কথলক তালক উদ্ধার কলর 

নিনকৎসার েিয জঝিাইগাতী উপলেো স্বাস্থয 

কমলপ্ললে ভনতঘ কলর। এ বযাপালর জঝিাইগাতী 

থািার ভারপ্রাপ্ত কম ঘকতঘা (ওনস) আবু বকর 

বলেি, এ র্েিায় িারী ও নশশু নির্ ঘাতি িমি 

আইলি ধষ ঘর্ কিিার একটে মামো করকিঘ 

করা হলয়লে।  

17 29 Sep 20 
 
Prothom 
Alo 

27 Sep 20 Police 
Case 

Female Housewife 23 years 35 years 
& 
32 years 

Gang 
Raped 

Neighbor Urban িারায়র্গলঞ্জ স্বামীলক খুিঁেলত কবর হওয়া িারী 

ধষ ঘলর্র নশকার(সপ্রেি((আকো ((২৯(থমকেম্বি(

২০২০) 

মামোর এোহালর বো হলয়লে, প্রায় এক 

মাস ধলর ওই গহৃবধূর (২৩) স্বামীর সন্ধাি 

নমেলে িা। করাববার সন্ধযায় আড়াই বেলরর 

কেলেলক সলে নিলয় স্বামীলক খুিঁেলত কবর হি 

নতনি। রাত সালড় আেোর নিলক স্বামীর বিরধ ু

মহনসি নময়ার (৩৫) সলে সালহবপাড়া 

বাোর এোকায় কিখা হয়। মহনসলির কালে 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A3%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%9C%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A3%E0%A6%97%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%9C%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0
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স্বামীর সন্ধাি োিলত িাি নতনি। তখি 

মহনসি সন্ধাি কিওয়ার কথা বলে ওই 

গহৃবধূলক নমেনমজে সালহবপাড়া িতুি 

রাতার ১ িম্বর সড়লকর েনসম উজেলির 

িবনিনম ঘত িারতো ভবলির নিিতোর একটে 

কলক্ষ নিলয় র্াি। কসখালি র্াওয়ার পর গহৃবধূ 

তা িঁর স্বামী ককাথায় আলে োিলত িাি। এ 

সময় মহনসি গহৃবধূর ককালে থাকা আড়াই 

বেলরর কেলেলক পালশ করলখ তা িঁলক ধষ ঘর্ 

কলরি। মামোয় আরও উলল্লখ করা হয়, এ 

র্েিার নকেুক্ষলর্র মলধয রমোি (৩২) 

িালমর আলরকেি ওই কলক্ষ আলসি। 

রমোিও তা িঁলক ধষ ঘর্ কলরি। তা িঁরা এ র্েিা 

কাউলক িা বোর েিয হুমনক নিলয় িলে 

র্াি। নসজদ্ধরগঞ্জ থািার ভারপ্রাপ্ত কম ঘকতঘা 

কামরুে োরুক োিাি, এ র্েিায় গহৃবধ ূ

বািী হলয় মামো কলরলেি। েনড়ত বযজক্তলির 

কগ্রপ্তালরর কিিা িেলে। 

18 28 Sep 20 
 
Kaler 
Kantho 

Not 
available 

News 
Report 

Female Housewife Not 
available 

Not 
available 

Sexual 
Harrasme

nt 

Neighbor Urban কেবাোর বসকলত স্ত্রীলক নিলয় কগাসে 

করলত কিলম হয়রানি!((সকাকেি(ক, (২৮(

থমকেম্বি(২০২০) 

কেবাোর সমুদ্র বসকলত হয়রানির নশকার 

হলয়লেি এক িবিম্পনত। এমিই অনভলর্াগ 

পাওয়া কগলে কসাশযাে নমনিয়ায়। সম্প্রনত 

এমি অনভজ্ঞতার কথা নেলখ োনিলয়লেি 

কেবাোর কবড়ালত র্াওয়া একটে কেসবুক 

গররুলপ।  োকানরয়া িালমর ওই বযজক্ত 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/28/960075
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/28/960075
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নেলখলেি, স্ব-স্ত্রীক নগলয়নে কেবাোর, 

র্খিই নবলি কিলমনে এক িে কোক িুব নিলয় 

এলস আমার স্ত্রীর শরীর স্পশ ঘ কলর। তালক 

বেোম ভাই নিস্টাব ঘ করলতলেি ককি?  

কিখোম তারা ১০/১২ েি একসালথ কিৌলড় 

এলস আমালক মারলব এই অবস্থা। তাই নক 

আর করার ঐনিিই উলঠ কহালেলে এলস 

কাপড় কিঞ্জ কলর কসাো ঢাকায় িলে 

আসনে।  নতনি র্ুগে পর্ ঘেকলির সতকঘ কলর 

বলেি, 'আপিারা র্ারা কাপে র্ালবি একেু 

সতকঘ থাকলবি। োে কগজঞ্জ অথবা সািা 

কগজঞ্জ পরা একিে কোক নবলি থাকলব,  

তালির কথলক সাবধাি। প্রশাসলির িৃটি 

আকষ ঘর্ কলর আর োভ িাই। পুলরা আিি 

ভ্রমর্ ো ই িি কলর নিলয়লে োলিায়ালরর 

বাচ্চাগুো।' 

19 28 Sep 20 

 

Kaler 

Kantho 

22 Sep 20 Petition 
case to 
Court 

Female Not 
available 

Not 
available 

50 years Raprd UP 
Chairman 

Rural নবিার িাইলত নগলয় ধনষ ঘত! কিয়ারমযালির 

নবরুলদ্ধ মামো(সকাকেি(ক, (২৮(

থমকেম্বি(২০২০) 

ঢাকার আশুনেয়া ইউনপ কিয়ারমযাি 

শাহাবুজেি মািবলরর (৫০) িালম আিােলত 

ধষ ঘর্ মামো কলরলেি এক তরুর্ী।  মামোর 

এোহার কথলক োিা র্ায়, ওই তরুর্ী 

আশুনেয়া বাোলরর সাোউজেি আহলম্মি 

শাওি িালমর এক বযবসায়ীর কালে পা িঁি োখ 

োকা পাি। অলিক নিি হলয় কগলেও ওই 

োকা কেরত নিলেি িা শাওি। তাই গত ২২ 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/28/959970
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/28/959970
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কসলেম্বর এক আত্মীয়লক নিলয় নবিার 

িাইলত কিয়ারমযালির কালে ইউনিয়ি 

পনরষলি র্াি ওই তরুর্ী। কসখালি 

কিয়ারমযািলক িা কপলয় তা িঁর বানড়লত র্াি 

তা িঁরা। অনভলর্াগ শুলি কিয়ারমযাি ওই 

িারীলক পাওিা োকা কেরত কপলত 

আিােলত মামো করার পরামশ ঘ কিি। পলর 

তা িঁরা কিয়ারমযালির বানড় কথলক কবর হলয় 

বানড়র উলেলশ রওিা কিি। নকন্তু 

কিয়ারমযালির শযােক আেমগীর ও নপএস 

সবুে নসকিার তা িঁলির পথলরাধ কলর বলেি, 

‘কতামালির আগমি সলিহেিক।’ এবং 

তরুর্ীর কথায় কাি িা নিলয় তা িঁলির মারধর 

কলরি তা িঁরা। পলর ওই তরুর্ীলক ইউনিয়ি 

পনরষলির রুলমর কভতলর আেলক রালখি। 

িুপুলর শাহাবুজেি রুলম ঢুলক তরুর্ীলক 

মারধর কলরি এবং পুনেলশ কিওয়ার হুমনক 

নিলয় ধষ ঘর্ কলরি। শাহাবুজেি রুম কথলক 

কবর হলয় র্াওয়ার পর আেমগীর ও সবুে 

তা িঁর ওপর কর্ৌি নির্ ঘাতি িাোি। 

20 28 Sep 20 

Kaler 

Kantho 

24 Sep 20 Police 
Case 

Female Student 13 years Not 
available 

Acid 
through 

Cousin Rural কপ্রলম রাজে িা হওয়ায় এনসলি ঝেলস কগে 

খানিো(সকাকেি(ক, (২৮(থমকেম্বি(

২০২০) 

রালত নিলের রুলম বলস একা একা কমাবাইলে 

গাি শুিনেে খানিো। কখাো নেে র্লরর 

োিাো। আর কসই োিাো নিলয়ই আলস 

কবাতে ভনতঘ এনসি। এনসি পলড় খানিোর 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/27/959828
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/27/959828
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শরীলর। পুলড় র্ায় শরীলরর ৪০ শতাংশ। 

কপ্রলমর প্রতালব রাজে িা হওয়ায় তালক 

পুড়লত হলয়লে এনসলির আগুলি। কুনমল্লা 

কমনিকযাে কলেে (কুলমক) হাসপাতালের 

বাি ঘ ইউনিলে এনসলি কপাড়া র্ন্ত্রর্ায় 

কাতরালে ১৩ বের বয়সী নকলশারী খানিো 

আক্তার মনি।  খানিোর পনরবালর সলিহ 

স্থািীয় আপি ও োনহি িালম িুই তরুর্ তার 

কমলয়র শরীলর এনসি নিলক্ষপ কলরলে। 

োিা কগলে, আপি ও োনহি পৃথকভালব 

খানিোলক একানধকবার কপ্রলমর প্রতাব নিলয় 

আসনেে। এমিনক প্রায় সময় নবনভন্ন খারাপ 

প্রতাবও কিয় তারা। ওই িুই তরুর্ সম্পলকঘ 

িািালতা ভাই।  কমলয়র শরীলর এনসি 

নিলক্ষলপর র্েিায় বাবা কমাসলেম নময়া 

কুনমল্লা ব্রাহ্মর্পাড়া থািায় একটে মামো 

কলরলেি। ওই মামো তিন্ত করলত নগলয় 

পুনেশ হারুি িালম এক বযজক্তলক আেক 

কলরলে। 

21 27 Sep 20 
 
Kaler 
Kantho 

26 Sep 20 Police 
Case 

Female Worker 38 years 38 years Raped Neighbor Urban কাে কিওয়ার েিয কিলক িারী েনমকলক 

ধষ ঘর্!((সকাকেি(ক, (২৭(থমকেম্বি(

২০২০) 

ককরািীগঞ্জ মলিে োউি এোকায় শনিবার 

সন্ধযায় ৩৮ বের বয়সী এক িারীলক কালের 

কথা বলে কিলক এলি ধষ ঘর্ করার অনভলর্াগ 

পাওয়া কগলে। ধষ ঘলির অনভর্ুক্ত কমা. হানেম 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/27/959768
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/27/959768
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(৩৮)  স্থািীয় সূলে োিা র্ায়, হানেম িীর্ ঘনিি 

ধলর মলিে োউি এোকায় কবশ কলয়কটে 

বানড়লত কিস্ট্রাকশলির টঠকািানর কাে 

কলরি। গতকাে এক িারীলক োইেস 

পনরস্কালরর কালের কথা বলে কিলক এলি 

ধষ ঘর্ কলরলেি। এ র্েিায় ধনষ ঘতা বািী হলয় 

থািায় একটে ধষ ঘর্ মামো িালয়র কলরলেি। 

22 27 Sep 20 
 
Samakal 

26 Sep 20 News 
Report 

Female Housewife 24 years Not 
available 

Physica 
Torture 

Neighbor Rural কুনমল্লায় নশকলে কবিঁলধ গহৃবধূলক নির্ ঘাতি ( 

মিকাে, ২৭(থমকেম্বি(২০২০) 

কুনমল্লার িােেলকালে এক গহৃবধ ূ মুক্তা 

আক্তার (২৪) কক নশকে নিলয় কবিঁলধ 

নির্ ঘাতলির অনভলর্াগ উলঠলে। ওই গহৃবধূর 

স্বামী, শ্বশুর ও শাশুনড় নমলে তার ওপর এই 

নির্ ঘাতি কলরলে বলে োিা কগলে। র্েিার 

পর ২৪ র্ণ্টা কপনরলয় কগলেও এ নিলয় থািায় 

ককালিা মামো হয়নি। ওই গহৃবধূর মা ও 

স্থািীয় সূে োিায়, কশখ েনরি ও মুক্তার নবলয় 

হয় েয় বের আলগ। নবলয়র সময় মুক্তার মা 

ঋর্ কলর োমাতালক এক োখ োকা কর্ৌতুক 

কিি। মুক্তার স্বামী আরও োকার েিয িীর্ ঘনিি 

ধলর নির্ ঘাতি কলর আসলে। নকেুনিি আলগ 

নসোনরয়াি অপালরশলি মুক্তা সন্তাি প্রসব 

কলরি। শুক্রবার তার অপালরশলির 

কসোইলয়র স্থালি বযথা অিুভব করলে 

স্বামীলক ওষুধ এলি নিলত বলেি মুক্তা। এ নিলয় 

শনিবার সকালে বাকনবতণ্ডার এক পর্ ঘালয় 

তালক নির্ ঘাতি শুরু করলে মুক্তা আত্মহতযার 

কিিা কলরি। পলর মুক্তালক বানড়র উঠালি 

বটৃির মলধয গালের সলে নশকে নিলয় কবিঁলধ 

https://samakal.com/whole-country/article/200938379/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8
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শ্বশুর, শাশুনড়সহ অিযরা নমলে নির্ ঘাতি 

কলর। 
23 27 Sep 20 

 
Kaler 
Kantho 

26 Sep 20 Police 
Case 

Female Housewife 32 years Not 
available 

Murdered Neighbor Rural ককাম্পািীগলঞ্জ গহৃবধূলক কুনপলয় হতযা(সকাকেি(

ক, (২৭(থমকেম্বি(২০২০) 

কিায়াখােীর ককাম্পািীগলঞ্জ এক গহৃবধূ িূর 

িাহার পান্না (৩২) কক কুনপলয় হতযা কলরলে 

িুবৃ ঘত্তরা। শনিবার রাত ৯োয় পুনেশ মরলিহ 

উদ্ধার কলর ময়িাতিলন্তর েিয কিায়াখােী 

কেিালরে হাসপাতালের মলগ ঘ পাটঠলয়লে। 

নিহলতর স্বামী আনমরুে হক োিাি, র্েিার 

সময় নতনি বানড়লত নেলেি িা।  কক বা কারা 

শনিবার সন্ধযায় তা িঁর স্ত্রীলক েুনরকার্ালত কুনপলয় 

হতযা কলর, বসতর্লরর পালশর পুকুলর হতযাকালণ্ড 

বযবহৃত েুনরসহ োশ কেলে নিলয় র্ায়। 

একপর্ ঘালয় বানড়র কোকেি নিহলতর েুনরনবদ্ধ 

মরলিহ কিখলত কপলয় পুনেলশ খবর কিয়। 

ককাম্পািীগঞ্জ থািার অনেসার ইিিােঘ ওনস কমা. 

আনরেুর রহমাি বলেি, পুনেশ র্েিাস্থে 

পনরিশ ঘি কলরলে। এখি পর্ ঘন্ত হতযার ককালিা 

কারর্ োিা র্ায়নি। নবষয়টে পুনেশ খনতলয় 

কিখলে।  

24 26 Sep 20 

 

Kaler 

Kantho 

23 Sep 20 Police 
Case  

Female Housewife 20 years 20 years, 
26 years, 
35 years 
& 
27 years 

Gang 
raped 

Neighbor Rural ৪ র্ুবক কগ্রপ্তারঃ নিলে ধষ ঘর্ কলর স্থািীয় 

র্ুবকলির হালত তুলে কিি কপ্রনমকালক!((সকাকেি(

ক, (২৬(থমকেম্বি(২০২০) 

পূব ঘ পনরিলয়র সূেধলর কমাবাইে কোলি 

কপ্রলমর সম্পকঘ গলড় তুলে নবলয়র প্রলোভলি 

ঢাকা কথলক স্বামী পনরতযক্ত এক তরুর্ীলক 

গাইবান্ধার কগানবিগলঞ্জ কিলক আিা হয়। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/27/959677
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/26/959451
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/26/959451
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এরপর তালক ধষ ঘর্ কলর কপ্রনমক। নিলে ধষ ঘর্ 

কশলষ স্থািীয় র্ুবকলির হালত তুলে কিি 

কপ্রনমকালক। পলর পানেলয় থািায় নগলয় 

আেয় কিি তরুর্ী।  mপুনেশ ও অনভলর্াগ 

সূলে োিা কগলে, ঢাকার একটে কারখািায় 

কাে করার সময় ওই তরুর্ীর (২০) সলে 

পনরিয় হয় শাহািত কহালসলির (২০)। 

পনরিলয়র সূে ধলর শাহািত প্রায়ই ওই 

তরুর্ীর সলে কমাবাইে কোলি কথা বেলতি। 

এক পর্ ঘালয় গত মালস শাহািত তালক 

কগানবিগলঞ্জ আসলত বলেি। ওই তরুর্ী তার 

এক বান্ধবীসহ কগানবিগলঞ্জ এলস কিখা কলর 

িলে র্াি। পরবতীলত শাহািলতর সালথ 

কমাবাইে কোলি সম্পকঘ আলরা গভীর হয়। এ 

অবস্থায় বখালে শাহািত তালক কগানবিগলঞ্জ 

আসলত বেলে গত বুধবার সন্ধযা ৬োর নিলক 

নতনি কগানবিগলঞ্জ আলসি।রালত স্থািীয় 

একটে কহালেলে শাহািত তালক ধষ ঘর্ কলরি। 

পরনিি নতনি কলয়কেি র্ুবলকর হালত তুলে 

কিি তরুর্ীলক। তারা কগানবিগঞ্জ কপৌরসভার 

১িম্বর ওয়ালিঘর একটে বানড়লত আেলক করলখ 

তালক পােক্রলম ধষ ঘর্ কলর। িুইনিি ধলর 

আেক থাকার পর শুক্রবার তরুর্ী ওই বানড় 

কথলক পানেলয় কবনরলয় কোকেলির সহায়তায় 

কগানবিগঞ্জ থািায় উপনস্থত হি। এ সময় 

নতনি থািায় একটে নেনখত অনভলর্াগ িালয়র 

কলরি। 

25 26 Sep 20 
 
Kaler 
Kantho 

24 Sep 20 Police 
case 

Female Teenager Not 
available 

21 years Raped Neighbor 
Rural 

Rural কেসবলুক কপ্রম কলর নকলশারীলক ধষ ঘর্!- ধষ ঘক 

আেক (সকাকেি(ক, (২৬(থমকেম্বি(২০২০) 

হনবগলঞ্জর আেনমরীগলঞ্জ এক নকলশারীলক 

ধষ ঘলর্র অনভলর্াগ পাওয়া কগলে। এ র্েিায় 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/25/959117
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/25/959117
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অনভর্ুক্ত সুেি আহলমিলক (২১) আেক 

কলর পুনেলশ নিলয়লেি স্থািীয় েিতা।  

স্থািীয় সূলে োিা র্ায়, কলয়ক মাস আলগ 

সামাজেক কর্াগালর্াগ মাধযম কেসবুলক ওই 

নকলশারীর সলে পনরিয় হয় সুেলির। এক 

পর্ ঘালয় তালির মলধয কপ্রলমর সম্পকঘ গলড় 

ওলঠ। বহৃস্পনতবার নবলকলে সুেি তার বিরধু 

মুসনেম নময়ালক সলে নিলয় ওই নকলশারীর 

বানড়লত র্াি। এ সময় বানড়লত ককউ িা 

থাকার সুবালি 'নবলয়র প্রলোভি' কিনখলয় 

তালক ধষ ঘর্ কলর সুেি। এ সময় স্থািীয়রা 

হালত িালত সুেি আহলমিলক আেক কলর 

পুনেলশ খবর কিি। পলর ওই নকলশারী বািী 

হলয় সুেি আহলমি ও তার বিরধু মুসনেম 

নময়ার িাম উলল্লখ কলর মামো িালয়র কলর। 

26 25 Sep 20 
 
Kaler 
Kantho 

24 Sep 20 Police 
Case 

Female Student Not 
available 

22 years Cyver 
Crime 

& 
Pornogra

phy 

Neighbo Urban পলি ঘাগ্রানে আইলি কলেেোে কগ্রপ্তার- 

একসলে ২০ িারীর সলে কপ্রম! অশ্লীে েনব ও 

নভনিও নিলয় ব্ল্যাকলমইে(সকাকেি(ক, (২৫(

থমকেম্বি(২০২০) 

বগুড়ায় একসলে ২০ িারীর সলে কপ্রলমর 

সম্পকঘ বতনর কলর অশ্লীে েনব ও নভনিও 

ধারর্ কলর প্রতারর্ার অনভলর্াগ পাওয়া 

কগলে। েনব ও নভনিও নিলয় ব্ল্যাকলমইে কলর 

তালির কাে কথলক োকা ও স্বর্ ঘােঙ্কার হানতলয় 

নিত কলেেোে তািজেমুে ইসোম নরয়ি 

(২২)। অবলশলষ সাইবার পুনেলশর একটে িে 

বহৃস্পনতবার রালত িুপিা িঁনিয়া উপলেোর 

কিৌধুরীপাড়া কথলক তালক কগ্রপ্তার কলরলে। 

পুনেশ োিায়, কগ্রপ্তারকৃত নরয়ি বগুড়া 

শহলরর এক সু্কেোেীর সলে সামাজেক 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/25/959113
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/25/959113
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/25/959113
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কর্াগালর্াগ মাধযলম কপ্রলমর সম্পকঘ গলড় 

কতালে। এরপর নভনিও কে কলর ওই 

সু্কেোেীর নবনভন্ন অশ্লীে েনব ধারর্ কলর 

রালখ। পলর তার কমলসঞ্জালর পাটঠলয় 

ব্ল্যাকলমইে কলর প্রতারর্ার মাধযলম োকা ও 

স্বর্ ঘােঙ্কার হানতলয় কিয়। অবলশলষ বগুড়া 

শহলরর এক সু্কেোেীর করা অনভলর্ালগ 

সাইবার পুনেশ তালক কগ্রপ্তার কলর। 

27 25 Sep 20 
Kaler 
Kantho 

23 Sep 20 Police 
Case 

Female Disability 
Person 

26 years Not 
vailable 

Gang 
raped 

Neighbor Rural িাকানতর সময় প্রনতবন্ধী িারী সংর্বদ্ধ 

ধষ ঘলর্র নশকার(সকাকেি(ক, (২৫(থমকেম্বি(

২০২০) 

খাগড়ােনড়লত িাকানতর সময় এক প্রনতবন্ধী 

িারী সংর্বদ্ধ ধষ ঘলর্র নশকার হলয়লেি বলে 

অনভলর্াগ উলঠলে। অনভলর্াগ অিুর্ায়ী, গত 

বুধবার রালত কেো সিলরর বেপাইয়া আিাম 

এোকায় এই র্েিা র্লে। বানড়র মানেক নবি ু

োে িাকমা োিাি, সবাই র্ুমাজেে। রাত 

২োর নিলক িরো কভলঙ িাকাতরা বানড়লত 

প্রলবশ কলর সবার হাত-পা কবিঁলধ কেলে। 

এরপর েুেপাে িাোয়। হামোকারীলির 

কবনশর ভালগর মুলখ মাস্ক নেে। মামোর 

এোহালর নবি ুোে িাকমার স্ত্রী পুষ্প রািী 

িাকমা বলেলেি, িাকাতরা ৮ কথলক ৯ েি 

নেে। র্ুবক বয়সী িাকাতরা বানড়র 

বুজদ্ধপ্রনতবন্ধী িারীলক (২৬) ধষ ঘর্ কলরলে। 

পুষ্প রািী বলেি, ‘তারা আমার কালির িুে, 

আংটেসহ অন্তত নতি ভনর স্বর্ ঘােংকার ও 

কমাবাইে কোি কসে নিলয় কগলে। পলর র্লরর 

বাইলর কথলক িরোর হুক কমলর িাকাতরা 

পানেলয় র্ায়।’ 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/25/959071
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/25/959071
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28 25 Sep 20 
Daily Star 

Not 
available 

Police 
Case 

Female Teenager Not 
available 

Not 
available 

Sexual 
Harramen

t 

Neighbor Urban Video of harassment of a teenage girl 

goes viral in Brahmanbaria ( Daily Star, 

25 September 2020) 

A teenage girl was sexually harassed in 

public by a group of unruly young men 

in Puniyaut of Brahmanbaria 

municipality. A video of the incident, 

being circulated on social media since 

Wednesday, drew mass criticism from 

netizens and has since gone viral. The 

clip shows that a teenage girl in black 

burqa being held by three to four young 

men near a local park in the town.  

Among the assaulters, one person 

identified as Rahim grabbed the girl, 

pulled her to his side and sexually 

harassed her in front of everyone, while 

the girl begged him to let her go.  Rahim 

has been identified as a resident of 

Chhaybaria area in the town. Talking on 

the matter, Roish Uddin, additional 

superintendent of police, said that they 

have put the case into their top priority 

list. "Police are trying to arrest the 

assaulters involved in the incident," he 

added. Meanwhile, the Facebook group 

"Wish For Better Brahmanbaria", where 

the video was originally posted, formed a 

human chain yesterday afternoon in 

front of Brahmanbaria Press Club, 

demanding punishment of the assaulters. 

https://www.thedailystar.net/country/news/video-harassment-teenage-girl-goes-viral-brahmanbaria-1967353
https://www.thedailystar.net/country/news/video-harassment-teenage-girl-goes-viral-brahmanbaria-1967353
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29 24 Sep 20 
 
Kaler 
Kantho 

23 Sep 20 Police 
Case 

Female Worker Not 
available 

34 years, 
32years 
& 
40 years 

Physical 
assualt 

Neighbor Rural পরকীয়ার সলিলহ িারীলক িযাড়া, গালে কবিঁলধ 

নিয় ঘাতি! (সকাকেি(ক, (২৪(থমকেম্বি(

২০২০) 

ময়মিনসংহ কেোর তারাকািা উপলেোয় 

এক িারীর সলে এক র্ুবকলকর পরকীয়ার 

সলিলহ ওই িারীলক িযাড়া কলর কিওয়ার 

অনভলর্াগ পাওয়া কগলে। পলর তালক গালের 

সলে কবিঁলধ মধযর্ুগীয় কায়িায় নির্ ঘাতি করা 

হয় বলে োিা কগলে।  অনভলর্াগ সূলে োিা 

র্ায়, পেুয়াই গ্রালমর আিসার আেী িট্টগ্রালম 

েনমলকর কাে কলরি। তার স্ত্রী পািঁি সন্তালির 

েিিী আনেয়া খাতুিও ঢাকায় িারী েনমলকর 

কাে কলরি। আনেয়া খাতুলির সম্পলকঘ ভাই 

হওয়ায় েুেপুর উপলেোর কর্ামগা িঁও গ্রালমর 

আয়ুব আেীর কেলে শাহীি নময়া গতকাে 

বুধবার তার বানড়লত র্াি। নবষয়টেলক 

স্থািীয়রা পরকীয়ার সলিহ কলর। এ সময় 

গ্রালমর নমরু নময়ার কেলে কালশম (৩৪), 

কহালসি নময়া (৪০), কসারহাব উজেি (৩২), 

কতাোলয়েসহ (৪০) ৬-৭ েি 

র্ুবক পরকীয়ার সলিলহ আনেয়া খাতুলির 

বানড়লত ওই র্ুবকসহ তালক গালের সলে 

কবিঁলধ বযাপক মারধর কলর। পলর ওই অবস্থায় 

তালিরলক রাতা নিলয় িোলেরা করালিা 

হয়।  পলর ভুক্তলভাগী ওই িারী তারাকািা 

থািায় মামো করলে আে কহালসি নময়া, 

কসারহাব ও কালশমলক কগ্রপ্তার কলর পুনেশ। 

30 23 Sep 20 
 
Kaler 
Kantho 

20 Sep 20 Police 
Case 

Female Teenager 13 years 22 years 
& 
22 years 

Gang 
raped 

Neighbor Urban কহালেলে আেলক করলখ নতি নিি ধলর 

নকলশারীলক ধষ ঘর্ করে িুই বিরধু(সকাকেি(

ক, (২৩(থমকেম্বি(২০২০) 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/24/958785
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/24/958785
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/23/958609
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/23/958609
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কেবাোলরর িকনরয়ার এক নকলশারীলক 

প্রথলম অপহরর্ ও পলর কেো শহলরর একটে 

কহালেেকলক্ষ নতি নিি আেলক করলখ িুই 

বিরধু নমলে উপর্ু ঘপনর ধষ ঘলর্র অনভলর্াগ 

উলঠলে।  োিা কগলে, গত বহৃস্পনতবার (১৭ 

কসলেম্বর) ভাবীর সলে তার বাবার বানড় 

িকনরয়া কপৌরসভার ভাঙারমুলখ কবড়ালত র্ায় 

১৩ বেলরর ওই নকলশারী। কসখালি নতি নিি 

অবস্থাি করার পর রনববার (২০ কসলেম্বর) 

সকাে ১১োর নিলক কাকারায় বানড় কেরার 

সময় ভাঙারমুখ কস্টশি কথলক িুই বিরধু  

কশোলয়ত কহালসি (২২) ও  মনহউজেি 

প্রকাশ ইমি (২২) নমলে নকলশারীলক প্রথলম 

েমেলম তুলে অজ্ঞাত স্থালি নিলয় র্ায়। এর 

পর নবলকলে নকলশারীলক নিলয় র্াওয়া হয় 

কেবাোর শহলরর 'জেয়া কগস্ট ইি' 

আবানসক কহালেলে। কসখালি নতি নিি ধলর 

আেলক করলখ িুই বিরধ ুনমলে উপর্ু ঘপরী ধষ ঘর্ 

কলর। এর পর তরুর্ীলক িকনরয়ার 

জেোবাোর কস্টশলি এলি কেলে র্াওয়ার 

সময় নকলশারী নিৎকার করলে স্থািীয় েিতা 

ধষ ঘক কশোলয়তলক আেক কলর পুনেলশ খবর 

কিয়। 

31 21 Sep 20 
 
Kaler 
Kantho 

20 Sep 20 Police 
Case 

Female Student 18 years 25 years Physical 
assault 

& 
Video 

Neighbor Rural কলেেোেীর িুে ককলে, অশ্লীে েনব তুলে 

প্রিালরর হুমনক র্ুবলকর(সকাকেি(ক, (২১(

থমকেম্বি(২০২০) 

িওগা িঁর কলেলের এক োেীর (১৮) মাথার 

িুে ককলে, অশ্লীে েনব তুলে ইন্টারলিলে 

প্রিালরর হুমনক নিলয়লে এক র্ুবক। এ 

বযাপালর কলেেোেীর বাবা বািী হলয় 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/21/957764
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/21/957764
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কসামবার থািায় অনভলর্াগ কলরলেি।  

অনভলর্াগ ও পনরবার সূলে োিা র্ায়, রনববার 

নবলকে ৫োর নিলক উপলেোর বাোনহর 

গ্রালমর রায়হাি তার ভাড়া বানড়লত 

কলেেোেীলক কিলক নিলয় র্ায়। কসখালি 

রায়হাি ও তার স্ত্রী কোরপূব ঘক কলেেোেীর 

মাথার িুে ককলে, মারধর কলর অশ্লীে েনব 

কতালেি। এনিলক অনভলর্ালগর কপ্রনক্ষলত 

পুনেশ অনভর্ুক্ত রায়হািলক (২৫) কগ্রপ্তার 

কলরলে।  

ARTICLE 

Intersection between the coronavirus disease (COVID-19) pandemic and the pandemic of gender-based violence against women, with a focus on 

domestic violence and the “peace in the home” initiative (75th Session GA 2020, UN) 

Summary: In the present report, the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Dubravka Šimonović, analyses 

the intersection between the coronavirus disease (COVID-19) pandemic and the pandemic of gender-based violence against women, with a 

particular focus on domestic violence, while encouraging the “peace in the home” initiative of the Secretary-General. 

Promises of glamour as bait for rape ( By Towheed Feroze, Dhaka Tribune, op-ed, 5 October) 

The recent arrest of a serial rapist called Ridoy, a young man in his late twenties, accused of luring and abusing young girls with promises of 

stardom, is proof that visions of glamour and fame have not lost the capacity to cloud common sense.  Ridoy, who had a sizeable following on 

TikTok, reportedly presented himself as a model plus a social media celebrity, and then spread out an elaborate trap for girls craving a tantalizing 

piece of social media glory.  But Ridoy’s transgressions are but an evolved format of an age-old swindle which has its roots in the 80s.  Perhaps in 

the current context, celebrity status can be found by being present on countless social media platforms but 30 years ago, the trick was to seduce 

young attractive women from rural Bangladesh with promises of roles in movies. Many of these women were later sold to brothels.  The sad truth 

which never gets the right attention is the fact that for every girl who made it in the film or modelling industry, there are hundreds who either 

became clandestine sex workers with severely jarring experiences, or went back to their villages as their dreams of hitting it big ended in a whimper. 

Speedy trial stressed to stop violence against women ( By Banani Mallick, Daily Observer, analysis, 5 October 2020) 

https://undocs.org/A/75/144
https://undocs.org/A/75/144
https://www.dhakatribune.com/opinion/op-ed/2020/10/05/op-ed-promises-of-glamour-as-bait-for-rape
https://www.observerbd.com/news.php?id=278228


Rapes and violence against women will never come to an end unless cases related to such incidents are brought under the speedy trial tribunal, say 

legal experts. Most of the legal experts said the laws that protect women are very strong and the constitution of Bangladesh also protects the rights 

of women. But the problem is the lack of implementation of laws and lack of respects for the laws. Over the past nine months from January to 

September this year, a total of 975 rape cases were filed across the country. Of them, 207 were gang-rape cases and there were about 43 killings 

after rape, according to the Ain-O Salish Kendra (ASK), a human rights organization. But only three percent cases related to violence against 

women and children were disposed of, according to report of Women and Children Repression Prevention Tribunal from five districts. Many legal 

experts talking to the Daily Observer blamed the lack of proper enforcement of the laws and people's disrespect for them for rising number of rape 

cases amid Covid-19 pandemic. They believe that the procrastination of trial process only four out of one thousand accused of rapes are convicted 

in Bangladesh. 

Stemming sexual aberration (By Neil Ray, Financial Express, opinion, 5 October 2020) 

Under severe stress and strain, not many people can keep their cool. Coronavirus has created a most stifling environment with little manoeuvrability 

for common people. Pursuing one's interests that elevate mind to a higher plane is limited under the many restrictions such people have to abide by. 

Even those who have diverse interests in the area of art, sports, drama, cinema, songs and music and other forms of cultural pursuits at one point or 

other get bored because of long stay at home. Now can this unusually pressurised situation also trigger a spree of crimes, including sex crimes? 

Both homicides and rapes and gang rapes are on the rise not only in this country but also in neighbouring India and Pakistan. In India as many as 

87 rapes a day were reported last year. If there was any hope of a let-up of sexual aggression during the raging pandemic, it was misplaced. A 

terribly disturbed Pakistani Prime Minister Imran Khan commented on the rising incidents of sexual violence against women in his country that the 

proper punishment for rapists is to castrate them. It shows how outraged the former Oxford-educated iconic cricketer felt at the rising incidents of 

gender-based violence. 

সমােঃ িারী তাহলে নিরাপি ককাথায়!( র্. মাকিকা হারেি, মিকাে, ২৯ থমকেম্বি ২০২০) 

 

নসলেলের এমনস কলেলের োোবালসর কভতলর ধষ ঘলর্র মলতা র্েিা আমালির হতবাক িা কলর পালর িা। গত সপ্তালহই খাগড়ােনড়লত একেি প্রনতবন্ধী িারী ধষ ঘলর্র নশকার হলয়লেি। 

সম্প্রনত কিলশর নবনভন্ন স্থালি এ রকম আরও র্েিা র্লেলে। নসলেলের র্েিায় িািা প্রনতবাি আমরা কিখনে। নকন্তু ধষ ঘর্ ককালিাভালবই থামলে িা। ধষ ঘর্ অপ্রনতলরাধয হলয় ওঠার কপেলি 

কমাোিালগ িারটে নবষয় আমরা কিখনে- সামাজেক, অথ ঘনিনতক, রােনিনতক ও আইিগত। 

 

সামাজেকভালব অলিলক মলি কলর থালকি, কমলয়র দ্রতু নবলয় হলয় কগলে বুজঝ তার নিরাপত্তা নিজিত হলো। নকংবা পনরবালরর খুব কাোকানে থাকলে কমলয়র ক্ষনত হলব িা। বাতলব এগুলো 

িারী নির্ ঘাতি নকংবা ধষ ঘর্ বলন্ধ রক্ষাকবি হলত পালরনি। িুঃখেিক হলেও সতয, সমালে নশশু কর্মি ধষ ঘলর্র নশকার হলে, কতমনি বয়স্করাও িুবৃ ঘত্তলির হাত কথলক করহাই পালে িা। নসলেলের 

র্েিায় তরুর্ী নেলেি নববানহত। শুক্রবার রালত এমনস কলেলের প্রধাি েেলকর সামলি নিলেলির গানড়লত বলস স্বামী-স্ত্রী গল্প করনেলেি। কসখাি কথলকই তরুর্ীলক পািঁিেি নিলয় র্ায়। 

খাগড়ােনড়লত িাকাতরা র্লরই প্রনতবন্ধী কমলয়টেলক ধষ ঘর্ কলর। তাহলে িারী নিরাপি ককাথায়? অলিলক নিরাপত্তার কারলর্ কমলয়লক িলূর পড়লতও নিলত িায় িা। নিলেলির কালে করলখও 

কতা আমরা তালির রক্ষা করলত পারনে িা। অলিক কক্ষলে সামাজেক িািা কুসংস্কালর িারী পনরবালর আবদ্ধ হলয় থাকলে। ধষ ঘর্ সমালে এতোই সহলে র্েলে কর্, সব ঘে িারীর নিরাপত্তা 

নিলয় শজঙ্কত হওয়ার র্লথি কারর্ রলয়লে। িারীর নিরাপত্তা নবধালির িানয়ত্ব সব ঘালগ্র রালের। রােলক এ কক্ষলে তৎপর হলতই হলব। 

 

https://today.thefinancialexpress.com.bd/editorial/stemming-sexual-aberration-1601820295
https://samakal.com/editorial-subeditorial/article/200938516/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A6-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A7%9F


সামাজেকভালব িারীলক কিখার পুরুষতানন্ত্রক িৃটিভনেও িারী নির্ ঘাতি ও ধষ ঘলর্র র্েিার েিয কম িায়ী িয়। পুরুষ র্খি নিলেলক কেষ্ঠ ভালব, িারীলক তার অধীি মলি কলর। সমালে 

িারীর অবিাি-অেঘিলক অবমূেযায়ি এবং পুরুলষর অধতি পর্ ঘালয় কিখার েলে সনহংসতা, নির্ ঘাতি ও অমর্ ঘািা েযানমনতক হালর বাড়লে; িসযাৎ কলর নিলে মািনবক মর্ ঘািা, সমতানভনত্তক 

সমাে নিম ঘালর্র কসািানে স্বপ্ন। কিশীয় ও আন্তেঘানতক আইি, িাগনরক সমালের িািা উলিযাগ ও সরকালরর প্রলিিা- এত রক্ষাকবি, তবুও িারীর প্রনত অিযার্য আিরর্ ও সনহংসতা 

ককালিাভালবই কমলে িা। এখিও কিলশর কবনশর ভাগ পুরুষ মলি কলরি, িারীর গালয় হাত কতাোর অনধকার তারা রালখি। এমিনক কলয়ক বের আলগর গলবষর্ালতই এো কিখা কগলে। 

আইনসনিনিআর,নবর বাংোলিলশ নেেীয় পনরিয় (কেোর) এবং িারীর প্রনত সনহংসতা সম্পলকঘ পুরুলষর মলিাভাব ও িিঘা শীষ ঘক গলবষর্া বেলে, গ্রালমর ৮৯ ও শহলরর ৮৩ শতাংশ পুরুষ 

মলি কলরি, স্ত্রী অিযায় নকেু করলে গালয় হাত কতাোর অনধকার আলে স্বামীর। শহলরর ৫০ ও গ্রালমর ৬৫ শতাংশ পুরুষ নবশ্বাস কলরি, পনরবারলক রক্ষা করার েিয িারীলির নির্ ঘাতি 

সহয করা উনিত। 

 

মতামত: ধষ ঘর্ বলন্ধ িারটে েরুনর সমাধাি(প্রেি আকো, ২৯ থমকেম্বি ২০২০) 
 

োনতসংর্ িারী সংস্থা বা ইউএি উইলমি ২০১৯ সালের িলভম্বলর একটে প্রনতলবিি প্রকাশ কলরলে। প্রনতলবিলির নশলরািাম, ‘ধষ ঘর্িিঘার নবরুলদ্ধ িা িঁড়ালিার ১৬টে উপায়’। 

প্রনতলবিিটের শুরুলত কলয়কটে হাইলপানথনসস বা অিুনসদ্ধান্ত আলে। কসগুলোলত িতুিত্ব বা গভীরতা কতমি কিই অবশয। মািুলষর সহোত ভাবিার পুলরালিা গৎ, 

পুলরালিা বয়ািলক িায়ী করা হলয়লে তালত। কর্মি েিমািস এ রকম: ‘কেলেরা কতা কেলেই’ (বযাোনগনর, মিঘানম কিখালবই)। ‘ধনষ ঘতা কিশাগ্রত নেে’ (পজিমা সমালের 

েুিঁ লতা)। িারীর ‘িা' বো আসলে হযা িঁ বো’ (অথ ঘাৎ র্ুগে সম্পলকঘর কর্ৌিতার কবোয় পুরুষ িারীর অিুমনতর প্রলয়ােি আলে বলে মলি কলর িা)। কবাঝা সহে, প্রনতলবিিটে 

সারা িুনিয়ার বাতবতার এলককটে নিলক আলো কেেলত কিলয়লে। প্রথমত, ‘পুরুষতন্ত্র’ আসলেই সমসযা। নদ্বতীয় অিুনসদ্ধালন্তর সারকথা, পুরুষ িারীলকই কিাষালরাপ কলর। 

রক্ষর্শীে কিশগুলোলত কর্মি ‘কপাশাক টঠক নেে িা’ েুিঁ লতা বড় কলর কিখা হয়—অলিকো কসই রকম। তৃতীয়টের অথ ঘ হলো, ববধ-আইিনসদ্ধ সম্পলকঘও (কর্মি নববাহ, 

কপ্রম) িারী ধষ ঘলর্র নশকার হয়। এই বয়াি বাংোলিলশও সম্প্রনত মলিালর্াগ পাওয়া শুরু কলরলে। 

োনতসংর্ িারী সংস্থার পরামলশ ঘর ১৬টে পদ্ধনতর উলল্ললখর আলগ সামাজেক মাধযলমর প্রনতজক্রয়ার নিলক খানিকো আলো কেো িরকার। এই সমলয় েিপ্রনতজক্রয়া বুঝলত 

সামাজেক কর্াগালর্াগমাধযম বড় সহায়ক। পজেকাগুলোও খবলরর নিলি এখি পাঠক মতামত োলপ। কসগুলোলতও িের রাখা প্রলয়ােি। এমনস কলেলের োোবালসর 

গর্ধষ ঘর্ এবং খাগড়ােনড়লত িাকানত ও ধষ ঘলর্র র্েিার পর হাোরখালিক মন্তবয কিলখনে। তার মলধয িু-একটে বালি প্রনতটে মন্তলবযই ধষ ঘকলির প্রনত তীব্র র্রৃ্া প্রকাশ 

কপলয়লে। কলয়ক নিি আলগও র্া িঁরা নসিহা হতযাকালণ্ডর পর ক্রসোয়ার নিমূ ঘে কহাক কিলয়নেলেি, তা িঁরা ধষ ঘকলির ক্রসোয়ালর মৃতুয িাইলেি। অেস্র মতামতিািকারী 

আইিত অিযার্য িানবও করলেি। কর্মি রাতায়, প্রকালশয, েিসমলক্ষ োিঁনস কার্ ঘকর করা কহাক। মূে বক্তবয, ধষ ঘকলির িৃিান্তমূেক শাজত কিওয়া কহাক। 

থিকেকিি(থকান(অন্ধকূকপ(িােব?( িানমুিা(থহামাইন, প্রেি আকো, ১(অকটাবি ২০২০) 

 

নসএিজেিানেত অলোনরকশায় ওঠার পর কথলকই অস্বজত শুরু হলো। অলোনরকশার েুনকং গ্লালস তানকলয় িােলকর িাহনি কিলখ অস্বজতর কারর্ পনরষ্কার হলো। মলি মলি 

নিন্তা করোম, ৪০ কপলরালিা এক িারীর এ অস্বজত হলে এ অবস্থায় আমার নিলের িুই কমলয় বা অিয কম বয়সী কমলয়রা পড়লে তালির অবস্থাো ককমি হলব? কারওয়াি 

বাোলর প্রথম আলো কার্ ঘােয় কথলক রালত বাসায় কেরার েিয অনেলসর নসএিজে থালক। অনেস কথলক এই পথেুকু কর্লত বুঝলত পানর, আলো–আিঁধানরলত অলিকগুলো 

কিালখর িাহনি। এো প্রায় নিতযনিলির এবং এ এোকায় কম ঘরত প্রায় কবনশর ভাগ িারীর মলধয এ ধরলির অিুভূনত হয়। 

 

অনেস কথলক কেরার পলথ বাসার কাোকানে নগলয় মলি হলো, ভযাি কথলক নকেু শাকসবজে নকলি বানড় নেনর। অনেলসর নসএিজে কেলড় শাকসবজে নকিোম। হা িঁোপথ। 

গনেলত পা রাখার সলে সলে মলি হলো, কােো নক টঠক হলো? এ র্েিাগুলো গত কলয়ক নিলির। ককি কর্ি মলির মলধয একো ভয় কিলপ বলসলে। বারবার কিালখর সামলি 

https://www.prothomalo.com/opinion/column/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8
https://www.prothomalo.com/opinion/reaction/%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A8-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%95%E0%A7%82%E0%A6%AA%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%AC


িলে আলস নিলের নকলশারী িুই কমলয়র মুখ। ওলির সামলি কতা আরও েম্বা পথ। মা–বাবা ওলির কত নিি আগলে রাখলব? একা কতা পথ িেলত হলব। আবার অোিা ভলয় 

নিলেই কুিঁ কলড় র্াই। 

 

প্রথম আলোলত কাে কনর, কপশাগত কারলর্ ধষ ঘর্, কর্ৌি হয়রানি, বখালেপিার মলতা র্েিাগুলো নিলয় কাে করলত হয়। ভুক্তলভাগী কমলয় বা কমলয়র মা–বাবার সলে কথা 

বেলত নগলয় ককি কর্ি নিলেলক ওই অনভভাবকলির সলে নমনেলয় কেনে। এ কর্ নক মািনসক র্ন্ত্রর্া। 
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1 4 Oct 20 
 
Dhaka 
Tribune 

2 Oct 20 
 

Police 
Case 

Female Student 13 years Not 
available 

Raped Neighbor Rural Sixth-grader raped in Rangamati ( 

Dhaka Tribune, 4 October 2020) 

Police on Saturday, arrested him from the 

hotel in Rangamati a day after the 

alleged incident of rape had taken place. 

A sixth-grader of a madrasa had 

reportedly been raped after she was 

taken to a hotel in Rangamati. The 

accused has been identified as Sajjad 

Hossain, a resident of Gabtol village in 

Rangunia upazila. Police on Saturday, 

arrested him from the hotel in Rangamati 

a day after the alleged incident of rape 

had taken place. "On Friday around 6pm, 

Sajjad and one of his friends forced the 

girl to go to Rangamati with them. There 

Sajjad raped the girl in Bonorupa Hotel. 

"That night the girl's family made a 

complaint at the police station.  

2 4 Oct 20 
 
Daily Star 

30 Sep 20 Police 
Case 

Female Teenager 10 years 15 years Raped Neighbor Rural Teenage boy arrested for raping Grade 

3 student in Cumilla (Daily Star, 4 

Octber, 2020) 

A teenage boy was arrested yesterday 

afternoon on charge of raping a Grade III 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/10/04/sixth-grader-raped-in-rangamati
https://www.thedailystar.net/country/news/teenage-boy-arrested-raping-grade-3-student-cumilla-1971993
https://www.thedailystar.net/country/news/teenage-boy-arrested-raping-grade-3-student-cumilla-1971993
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student at Cumilla's Burichang upazila. 

The boy is 15 years old. The inspector 

said they have sent the victim to Cumilla 

Medical College Hospital for medical 

examination and treatment. Earlier 

yesterday, the victim's mother filed a case 

with Burichang Police Station against the 

boy on charge of raping her daughter. 

According to the case statement, on 

September 30, the teenage boy took the 

girl to a cattle shed, luring her with Tk 10 

and raped her. Later, the victim informed 

her mother, who took her to a village 

doctor for treatment, it stated. 

3 3 Oct 20 
 
Daily Star 

3 Oct 20 Police 
Case 

Female Student Not 
available 

20 years Sexual 
Harassme
nt  

Neighbor Rural Man held for sexually harassing girl in 

Satkhira ( Daily Star, 3 October 2020) 

Police today arrested a man on charge of 

sexually harassing a girl in Satkhira's 

Kaliganj upazila. The arrestee was 

identified as Sohel Gazi (20), general 

secretary of Varashimla union unit of 

Bangladesh Chhatra League (BCL), said 

Officer-in-Charge of Kaliganj Police 

Station Delowar. Locals held Sohel from 

the victim's house while he was sexually 

harassing the victim today and handed 

him over to police, the official said. He 

https://www.thedailystar.net/country/news/man-held-sexually-harassing-girl-satkhira-1971837
https://www.thedailystar.net/country/news/man-held-sexually-harassing-girl-satkhira-1971837
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was shown arrested after a case was filed 

against him by the victim's father with 

the police station under Women and 

Children Repression Prevention Act. 

4 2 Oct 20 
 
Dhaka 
Tribune 

1 Oct 20 Police 
Case 

Female Student 9 years Not 
available 

Raped Neighbor Urban 9-year-old child among two raped in 

Cox’s Bazar (Dhaka Tribune, 2 October 

2020) 

A woman and a nine-year-old child were 

raped in Cox's Bazar on Thursday. Teknaf 

police station Officer-in-Charge (OC) 

Hafizur Rahman said police arrested 

Nurul around 9pm on Thursday. Police 

are interrogating him. Separately, in 

Cox's Bazar Sadar upazila, a woman was 

allegedly raped after she arrived at a 

beach in order to meet her partner there 

on Thursday. Police arrested Osman 

Sarwar and another person, from Laboni 

point of the beach, on the same day. The 

woman filed a case with Cox's Bazar 

Sadar police station accusing Osman of 

the rape.  

5 1 Oct 20 
 
Kaler 
Kantho 

30 Sep 20 Police 
Case 

Female Disability 
person 

10 years 34 years Attempt 
tp rape 

Neighbor Urban থকিানীগকে(প্ররত্বন্ধী(রশশুকক(

ধষ যণকচষ্টা(সকাকেি(ক, (১(অকটাবি(২০২০) 

ককরািীগলঞ্জ রনি (৩৪) িালম এক বযজক্তর নবরুলদ্ধ 

১০ বের বয়লসর এক প্রনতবন্ধী নশশুলক ধষ ঘলর্র 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/10/02/2-girls-including-a-9-year-old-raped-in-cox-s-bazar
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/10/02/2-girls-including-a-9-year-old-raped-in-cox-s-bazar
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/01/961052
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/01/961052
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কিিার অনভলর্াগ কলরলে ওই নশশুর মা। গতকাে 

বুধবার িুপুলর নশশুটের মা িনক্ষর্ ককরািীগঞ্জ 

থািায় একটে অনভলর্াগ িালয়র করলে পুনেশ 

র্েিাস্থে পনরিশ ঘি কলর। নশশুটের মা অনভলর্াগ 

কলর বলেি,  গত মেেবার আনম কালে কগলে 

আমার অবুঝ নশশু িুটে র্লর থালক। আনম বাসায় 

িা থাকার সুলর্াগ নিলয় আমালির বানড়ওয়াোর 

িুসম্পলকঘর ভালগ্ন রনি র্লর ঢুলক আমার কমলয়লক 

ধষ ঘলর্র কিিা কলর। আমার কমলয়র িাকনিৎকালর 

আশপালশর কোকেি িলে এলে রনি পানেলয় 

র্ায়। আনম ও আমার স্বামী এ নবষলয় নবিার িাইলত 

কগলে আমালিরলক নবিালরর আশ্বাস নিলয় 

বানড়ওয়াো কােলক্ষপর্ কলরি। পলর সানক্ষ কিই 

বলে আমালিরলক বলে কিয় ককালিা নবিার হলব 

িা। এমিনক বানড়ওয়াোর স্ত্রী রনহমা নবনব 

আমালিরলক র্র কথলক কবর কলর নিলয় র্লর তাো 

কমলর কিয়। পলর আনম নিরুপায় হলয় থািা 

পুনেলশর কালে র্াই। আনম এ র্েিার সুষরঠু নবিার 

িাই। 

 

6 3 Oct 20 

Samakal 

18 March 
20 

Police 
Case 

 
 

Female Child 2 years Not 
available 

Murdered Step 
Father 

Rural থগৌিীপকুি রশশু হত্যা: েুন ককি মৎবাবা, 

োশ গুি ককি িা (মিকাে, ৩ অকটাবি(

২০২০) 

িুই বেলরর নশশু োন্নাতুেলক হতযা কলর সৎবাবা 

বাবুে নময়া। সৎলমলয়লক সহয করলত িা কপলর 

গো টেলপ হতযা কলর কস। োন্নাতুলের মা 

আকনেমা খাতুি কসই িৃশয কিলখ কমলয়লক 

বা িঁিালিার কিিাও কলর। বযথ ঘ হলয় পলর নিলেই 

https://samakal.com/whole-country/article/201038922/%E0%A6%97%E0%A7%8C%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8E%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%AE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE
https://samakal.com/whole-country/article/201038922/%E0%A6%97%E0%A7%8C%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8E%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6-%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%AE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE
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কমলয়র োশ করেোইলির পালশ কেলে কিয়। 

োন্নাতুলের োশ উদ্ধালরর প্রায় েয় মাস পর এ 

হতযারহসয উদ্ঘােি কলরলে পুনেশ বুযলরা অব 

ইিলভনস্টলগশি (নপনবআই)। গত ১৮ মািঘ সকালে 

বাোর কথলক বানড়লত নেলর োন্নাতুেলক 

বারািায় কিখলত পায় বাবুে। অবুঝ নশশুটে 

কসখালি মেমূে তযাগ কলর কান্নাকাটে করনেে। 

এ সময় োন্নাতুেলক িড়থািড় নিলয় একপর্ ঘালয় 

গো টেলপ ধলর বাবুে। কমলয়র কান্না িা শুলি 

আকনেমা কিৌলড় বানড়লত আলস। ওই সময় 

নশশুটেলক বারািা কথলক উঠালি কেলে কিয় 

বাবুে। আকনেমা কমলয়লক উদ্ধার কলর উপলেো 

স্বাস্থয কমলপ্ললে নিলয় কগলে কতঘবযরত নিনকৎসক 

মৃত কর্াষর্া কলরি। পলর বাবুে ও আকনেমা োশ 

গুম করার পনরকল্পিা কলর। রালত কগৌরীপুর 

করেওলয় েংশলির ২িং কগলের কালে 

করেোইলির পালশ োশ কেলে িলে র্ায় 

গােীপুলরর েেী এোকায়। 

7 2 Oct 20 
 
Samakal 

28 Sep 20 Police 
Case 

Female Child 12 years 35 years 
& 
23 years 

Acid 
through 

Neighbor Rural জারিকন থবরিকে িািী-নাত্নীকক এরমর্ 

রনকেপ! (মিকাে, ২ অকটাবি(২০২০) 

িালোলরর বড়াইগ্রালম একটে মামোয় কেে কথলক 

োনমলি কবনরলয় িািী কশোেী িাস (৫৫) ও তার 

িাতিী স্মনৃত িাসলক (১২) এনসি নিলক্ষলপর 

অনভলর্াগ উলঠলে অনিে কুমার িাস (৩৫) 

িালমর এক র্ুবলকর নবরুলদ্ধ। অনভলর্াগ ও স্থািীয় 

সূলে োিা র্ায়, এক বের আলগ কশোেী িালসর 

কমলয় উমা িাসলক উতযক্ত করায় অনিে কুমালরর 

িালম মামো হয়। ওই মামোয় কেলে র্াওয়ার পর 

অনিে সম্প্রনত োনমি কপলয় নবনভন্নভালব 

https://samakal.com/whole-country/article/201038891/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A1-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87
https://samakal.com/whole-country/article/201038891/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A1-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87
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কশোেী িাসলক হুমনক নিজেে। গত কসামবার 

রালত িািী-িাতিী একখালে ও অপর খালে উমা 

িাস র্ুনমলয়নেলেি। রাত নতিোর নিলক োিাো 

নিলয় িুবৃ ঘত্তরা এনসি েুলড় মালর। এলত িািী ও 

িাতিীর পা, নপঠসহ শরীলরর অলিক অংশ পুলড় 

র্ায়। নিৎকার শুলি প্রনতলবনশরা এলস তালির 

উদ্ধার কলর বিপাড়ায় এক নিনিলক নিলয় ভনতঘ 

কলর। ওনস নিনেপ কুমার িাস োিাি, অনভলর্াগ 

আমলে নিলয় আসানমলির কগ্রপ্তালর অনভর্াি শুরু 

হলয়লে। 

8 1 Oct 20 
 
Samakal 

25  Sep 20 Police 
Case 

Not 
availab

le 

Child 4 years 55 years Raped Neighbor Rural মুজানগকি ৪ বছকিি রশশুকক 

ধষ যণ(সমিকাে (১(অকটাবি(২০২০) 

পাবিায় সুোিগর উপলেেঅর সাতবানড়য়া 

ইউনিয়লির গুনপিপুর গ্রালম রািু কশখ (৫৫) 

িালমর এক প্রনতলবশী কতৃঘক িার বেলরর এক 

নশশু ধষ ঘলর্র নশকার হলয়লে। পুনেশ ও 

এোকাবাসী োিায়, গত ২৫ কসলেম্বর নবলকলে 

সুোিগর উপলেোর গুনপিপুর গ্রালমর ওই 

নশশুলক িকলেে নকলি কিওয়ার প্রলোভলি নিে 

বানড়লত কিলক নিলয় ধষ ঘর্ কলর রািু কশলখ। পলর 

নশশুটের নিৎকালর স্বেিরা েুলে এলে ককৌশলে 

পানেলয় কস। মুমূষু ঘ অবস্থায় নশশুটেলক উদ্ধার 

কলর স্থািীয় একটে হাসপাতালে কিওয়া হয়। 

এরপর গত ২৮ কসলেম্বর নশশুটের মা বািী হলয় 

সুোিগর থািায় মামো িালয়র কলরি।  

সুোিগর থািা পুনেলশর ভারপ্রাপ্ত কম ঘকতঘা 

(ওনস) বিরুলোো োিাি, অনভরু্ক্ত রািু কশখলক 

কগ্রপ্তালর অনভর্াি িাোলিা হলে। 

https://samakal.com/whole-country/article/200938715/%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A7%AA-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
https://samakal.com/whole-country/article/200938715/%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A7%AA-%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
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9 1 Oct 20 
Kaler 
Kantho 

28 Sep 20 Police 
Case 

Female Student 12 years 65 years Raped Neighbor Rural িুে থবাঁকধ রশশু থেত্াকক বৃদ্ধ থিাকারনি 

ধষ যণ!  (সকাকেি(ক, (১(অকটাবি(২০২০) 

বরগুিার তােতেীলত পঞ্চম কেনর্র এক 

সু্কেোেীলক ধষ ঘলর্র অনভলর্ালগ 

আব্দসু কসাবাহাি (৬৫) িালমর এক বদৃ্ধলক 

কগ্রপ্তার কলরলে পুনেশ।  পুনেশ ও স্থািীয় সুলে 

োিা র্ায়, উপলেোর োেুপাড়া এোকার 

আব্দসু কসাবাহাি হাওোিার িীর্ ঘনিি ধলর 

েনকরহাে বাোলর মুনি মলিাহরী কিাকাি 

নিলয় বযবসা কলর আসলে। ওই বাোলরর 

পালশই ইিুপাড়া এোকার পঞ্চম কেনর্লত 

পড়ুয়া একটে কমলয় গত কসামবার নবলকে 

সালড় নতিোর নিলক তার কিাকালি বাোর 

করলত র্ায়। এ সময় আব্দসু কসাবহাি 

কমলয়টেলক কিলক ককৌশলে কিাকালির নপেলি 

থাকা একটে রুলম নিলয় মুখ কবিঁলধ ধষ ঘর্ 

কলরি। ধতাধজতলত কমলয়টের মুলখর বা িঁধি 

খুলে র্ায়। তখি ওই নশশুর নিৎকার শুিলত 

পায় শানকে িালমর এক কক্রতা। ওই র্েিা 

কাউলক িা োিালিার েিয র্ুবক শানকেলক 

হুমনক কিয় কসাবাহাি। এরপর র্েিাটে 

ধামািাপা কিওয়ার েিয নভকটেম পনরবালরর 

সালথ একানধকবার সমলঝাতার কিিা কলরি 

নতনি। এ র্েিাটে এোকায় োিাোনি হলে 

গতকাে বহৃস্পনতবার সন্ধযার পলর আব্দসু 

কসাবাহাি তার কোকেি নিলয় শানকেলক 

সলিহ কলর নপটেলয় কলর আহত কলর। 

আহত শানকেলক বরগুিা সির হাসপাতালে 

ভনতঘ করা হলয়লে। পলর বহৃস্পনতবার রালতই 

নশশুটের বাবা তােতেী থািায় আব্দসু 

কসাবাহাি হাওোিারলক আসানম কলর ধষ ঘর্ 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/02/961563
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/10/02/961563
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মামো িালয়র কলরি। রালতই পুনেশ তালক 

েনকরহাে বাোর কথলক কগ্রপ্তার কলর।  
10 29 Sep 20 

 
Dhaka 
Tribune 

22 Sep 20 Police 
Case 

Female Student 14 years 37 years Raped Father Rural Man rapes daughter in Chandpur ( 

Dhaka Tribune, 29 September 2020) 

A man reportedly raped his 14-year-old 

daughter in Faridganj upazila of 

Chandpur. Police on Monday arrested 

the girl's father Monir Hossain, 37, after a 

case was lodged against him by the girl’s 

mother with Faridganj police station. 

Monir is accused of sexually harassing 

her daughter for a long time. The girl, in 

front of her father, said she was raped by 

him." According to the case statement, 

the girl's mother had been living in 

Dhaka with her daughter and two sons. 

She arrived at her husband's house in 

Chandpur along with her daughter  at 

one point during the Covid-19 shutdown. 

On September 22, Monir accosted her 

daughter while she was sleeping and 

then raped her. He then threatened to kill 

her if the matter is disclosed. The girl's 

mother said: "She (the girl) disclosed the 

matter to me when I took her to Dhaka 

on September 25. She was silent at first 

out of fear." Locals said Monir used to 

take drugs and had been sexually 

harassing girls for long. OC Md Abdur 

Rakib said: "The girl has been sent to 

Chandpur General Hospital for forensic 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2020/09/29/girl-raped-by-father-in-chandpur
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tests. Monir was sent to jail through 

court." 
11 29 Sep 20 

 
Dhaka 
Tribune 

22 Sep 20 Petition 
Case to 
Court 

Female Student 15 years 50 years Raped UP 
Chairman 

Urban UP chairman sued for raping teenage 

girl in Savar ( Dhaka Tribune, 29 

September 2020) 

A union parishad (UP) chairman has 

been sued for raping a teenage girl at 

his office in Savar, on the outskirts of 

Dhaka. The victim filed the case 

against Shahabuddin Matbar, 50, 

chairman of Ashulia union parishad, 

with a court in Dhaka on Sunday as 

police declined to receive her 

complaint. According to the case 

statement, the victim along with one 

of her relatives went to the union 

parishad office on September 22 to 

make a complaint to the chairman on 

an issue related to some financial 

dealings. As the chairman was not at 

his office, she went to his house and 

made the complaint. On their way 

home, Alamgir and Sabuj forcibly took 

them to the union parishad office 

again saying her complaint was false. 

At the office, the chairman raped the 

victim while her relative was confined 

to another room. Alamgir and Sabuj 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/dhaka/2020/09/29/up-chairman-sued-for-raping-teenage-girl-in-savar
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/dhaka/2020/09/29/up-chairman-sued-for-raping-teenage-girl-in-savar
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also sexually harassed her after 

Shahabuddin left the place.  The 

victim and her relative were 

threatened to dire consequences and 

were released on condition of keeping 

secret the matter, the case statement 

said. 
12 30 Sep 20 

 
Prothom 
Alo 

27 Sep 20 Police 
Case 

Female Student 15 years 35 years Raped Neighbor Urban চট্টগ্রাকি সু্কেছাত্রী ধষ যণ, প্রধান আমারি 

থগ্রপ্তাি ((প্রেি(আকো, ৩০((থমকেম্বি(

২০২০) 

গত বহৃস্পনতবার কেিী কথলক িট্টগ্রালমর 

আগ্রাবালি েুেুর বাসায় কবড়ালত আলসি অিম 

কেনর্ পড়ুয়া এক সু্কেোেী। িশম কেনর্ পড়ুয়া 

েুেুর এক কমলয়র সলে গত করাববার সন্ধযায় 

কবড়ালত র্াি ওই সু্কেোেী। তালির সলে কিখা হয় 

িুরী আক্তার িালম এক তরুর্ীর সলে। িূরী 

সু্কেোেীর েুোলতা কবালির বান্ধবী। িুনর তালির 

আগ্রাবালির সুপানরওয়াো পাড়ার বাসায় নিলয় 

র্াি। কসখালি নিলের কলক্ষ িা নিলয় িাি ুনময়ার 

কলক্ষ নিলয় র্াি। অিম কেনর্ পড়ুয়া সু্কেোেীলক 

িািরু কলক্ষ কোর কলর আেলক রাখা হয়। বাইলর 

অলস্ত্রর মুলখ রাখা হয় আলরক সু্কেোেী তার 

েুোলতা কবািলক। ধষ ঘর্ কশলষ কাউলক িা বোর 

হুমনক কিনখলয় ওইনিি রালত তালির নসনিএ 

এোকার বাসায় পাটঠলয় কিওয়া হয়। রালত অিম 

কেনর্ পড়ুয়া োেী পুলরা র্েিার বর্ ঘিা কিি 

বাসায়। পলর তালক িট্টগ্রাম কমনিলকলে ভনতঘ করা 

হয়। পুনেশ গতকাে িুনর আক্তার, তািঁর স্বামী 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%9A%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%9A%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0


Sl. Date of 
Newspaper 

Date of 
Incident 

Category  Gender Occupation Age of 
victim 

Age of 
accused 

Nature of 
Crime 

Allegation 
by 

Area News Headlines & Short Summary 

অন্তর কহালসি ও িািরু কিহরক্ষী রাজেব 

কহালসিলক কগ্রপ্তার কলর।  

13 28 Sep 20 

 

Daily Star 

27 Sep 20 Police 
Case 

Female Student 10 years 25 years Raped Cousin Rural 10-year-old raped in Noakhali, one 

held ( Daily Star, 28 September 2020) 

Police detained one person in connection 

with the rape of a 10-year-old girl in 

Noakhali's Companiganj upazila. The 

detainee, Joynal Abedin (25), is married 

to the victim's cousin, Arifur Rahman, 

officer-in-charge of Companiganj Police 

Station, said quoting locals. Last night 

Joynal raped the child at her house in 

Charbalua village, a remote area in Char 

Elahi union, the police official said. The 

victim's parents had gone to the upazila's 

town for treatment of her younger sister. 

Locals rescued the child this morning and 

took her to a local clinic for treatment. 

On information, a team from Charbalua 

police outpost conducted a drive in the 

nearby areas and held Joynal, the OC told 

our Noakhali correspondent. Preparation 

was underway to file a case over the 

incident, the OC added. 

https://www.thedailystar.net/10-year-old-raped-in-noakhali-one-held-1968921
https://www.thedailystar.net/10-year-old-raped-in-noakhali-one-held-1968921
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14 28 Sep 20 
 
Kaler 
Kantho 

28 Sep 20 Police 
Case 

Female 
 

Male 

Student 
 

       Child 

10 years 
 

7 years 
 

Not 
available 

Attempt 
tp murder 

Neighbor Rural পাওনা(োকাি(রবকিাধ(:(িইু(রশশুি(ওপি(

িধয ুগীে(নৃশিংমত্া(সকাকেি(ক, (২৮((

থমকেম্বি(২০২০) 

কেবাোলরর িকনরয়া উপলেোর খুোখােী 

ইউনিয়লি গেঘিতেীর পাহানড় েেলের কভতর 

িুই অবঝু নশশু ভাই-লবািলক হতযালিিা িাোলিা 

হলয়লে। এ সময় কবালির িইু হালতর কবজে ককলে 

কেো োড়াও শরীলরর আেটে স্থালি ধারালো অস্ত্র 

নিলয় কুনপলয় েখম কলর িুবৃ ঘত্তরা। ভাইলক গোয় 

ককাপ কিওয়া হলেও কসই ককাপ সহয কলর 

পানেলয় রাতায় নগলয় নিৎকার নিলে স্থািীয় েিতা 

িুই নশশুলক উদ্ধার কলর পাশ্ব ঘবতী মােুমর্াে 

কমলমানরয়াে নিস্টাি হাসপাতালে ভনতঘ 

কলর।িশৃংসতার নশকার িুই নশশু ভাই-লবাি হলো 

নরয়াে উজেি (৭) ও রাে ুআক্তারলক (১০)।  িুই 

নশশুর নিিমেরু বাবা আবিুর েনবর বলেি, 

আবিুর রনহম িালমর স্থািীয় এক বযজক্ত আমার 

কাে কথলক নকেু োকা পাওিা নেে। কসই োকা 

নিলত িা পারায় নতি নিি আলগ আমার স্ত্রী নমিা 

আক্তারলক হুমনক নিলয় র্ায়, বড় ধরলির র্েিার 

নশকার হব আমরা। কসই হুমনক কিওয়ার নতি 

নিলির মাথায় আে আমার িুই অবঝু নশশুলক 

বানড় কথলক েুসনেলয় নিলয় র্ায় েেলের কভতর। 

কসখালি িুই নশশুলক েবাই কলর হতযার কিিা 

িাোয়। তলব নরয়াে গোয় িাোলিা ধারালো 

অলস্ত্রর ককাপ সহয কলর পানেলয় পালশর সড়লক 

এলস নিৎকার নিলে স্থািীয় কোকেি এনগলয় র্ায়। 

একই সময় কমলয় রােরু ওপরও িাোলিা হয় 

িশৃংসতা। এ সময় রােরু িুই হালতর কবজে 

ককলে কেোসহ শরীলরর আে স্থালি ধারালো অস্ত্র 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/28/960166
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/28/960166
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নিলয় েখম কলর। পুনেশ র্েিায় েনড়তলির 

শর্াক্তপূব ঘক তালিরলক কগ্রপ্তালরর েিয মালঠ 

তৎপর রলয়লে। এ বযাপালর মামো কিওয়া হলব। 

15 28 Sep 20 

 

Kaler 

Kantho 

25 Sep 20 Police 
Case 

Female Student 7 years 25 years Attempt 
tp rape 

Neighbor Rural বগুিাে(রশশু(ধষ যকণি(থচষ্টা, থগ্রপ্তাি(

১(সকাকেি(ক, (২৮((থমকেম্বি(২০২০) 

বগুড়ার কশরপুর উপলেোয় নশশু নশক্ষাথী 

ধষ ঘলর্র কিিার মামোয় নবিুযত কহালসি (২৫) 

িালম এক বখালে কগ্রপ্তার কলরলে পুনেশ। 

ভুক্তলভাগী নশশুটের বাবা একই গ্রালমর বানসিা 

বেেুর রনশি োিাি, তার েয় বের বয়সী নশশু 

কমলয়টে নমেঘাপুর হনে িাইল্ড সু্কলের প্রথম 

কের্ীলত পড়ালেখা কলর। গত ২৫ কসলেম্বর 

নবলকলের নিলক বানড়র সামলি কমলয়টে কখো 

করনেে। এসময় আমার বানড়লত ককউ নেলেি 

িা। এই সলুর্ালগ নশশু কমলয়টেলক ঝাপলে ধলর 

নবিুযত কহালসি ধষ ঘলর্র কিিা কলর। একপর্ ঘালয় 

কমলয়টে কান্না ও নিৎকার শুরু করলে ককৌশলে 

নবিুযত পানেলয় র্ায়। এ র্েিায় রনববার সকালে 

কমলয়টের বাবা বািী হলয় থািায় মামো িালয়র 

কলরি। 

16 28 Sep 20 

 

Kaler 

Kantho 

26 Sep 20 Police 
Case 

Male Child 7 years 38 years Physical 
Torture 

Step 
father 

Rural রশশুপুত্রকক(রপটেকে(িক্তাক্ত(জেি(কিে(

পাষণ্ড(মৎ(বাবা!((সকাকেি(ক, (২৮((

থমকেম্বি(২০২০) 

িট্টগ্রালমর সীতাকুলণ্ড সাইেুে ইসোম তানমম (৭) 

িামক একটে কোট্ট নশশুলক অমািুনষক নির্ ঘাতি 

কলর রক্তাক্ত েখম কলরলে তারই সৎ বাবা। এলত 

নশশুটে গুরুতর আহত হওয়ায় তালক হাসপাতালে 

ভনতঘ করালিা হলয়লে। এ র্েিায় নশশুটের মা বািী 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/28/959969
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/28/959969
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/28/959965
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/28/959965
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হলয় মামো িালয়র করলে রনববার পুনেশ পাষণ্ড 

বাবালক কগ্রপ্তার কলর ককােঘ হােলত পাটঠলয়লে। 

থািায় িালয়রকৃত অনভলর্াগ ও থািা সূলে োিা 

কগলে, িট্টগ্রালমর িিিাইশ থািার োগাির গ্রালমর 

কমা. সুেতালির কমলয় এক সন্তালির েিিী 

ইয়াসনমি আক্তার (২৭) এর সলে গত িার বের 

আলগ তার প্রথম স্বামীর নববাহ নবলেি হয়। 

এরপর তালক েুসনেলয় নবলয় কলর সীতাকুণ্ড 

কপৌরসভার কিৌধুরীপাড়া এোকার কমা. িুরুে 

আবিালরর কেলে সাোউজেি প্রকাশ নেেি (৩৮)। 

নবলয়র সময় নেেি কথা কিয় ইয়াসনমলির কেলে 

তানমমলক নিলের সন্তালির মলতা কিখাশুিা 

করলব। নকন্তু প্রকৃতপলক্ষ নবলয়র পর কথলক নেেি 

সৎ সন্তাি তানমমলক অপেি করলত থালক। 

তালক পাহালড় িাষাবািসহ নবনভন্ন কলঠার কাে 

করায় কস এবং নবনভন্ন সময় তালক মারধর কলর 

আহত কলর।  সব ঘলশষ গত শনিবার নেেি 

পাহালড় নগলয় কেলে তানমমলক পাহালড় নিলয় 

র্ায়। কসখালি তালক সবজের িালষর কাে কিয়। 

কোট্ট নশশুটের এই কালের নবষলয় কতমি ককালিা 

অনভজ্ঞতা িা থাকায় কস নকেু সবজে ও গাে িি 

কলর কেলে। এই অেহুালত নেেি কোট্ট নশশু 

তানমমলক অমািুনষক মারধর কলর পলুরা শরীর 

রক্তাক্ত কলর কেলে। পলর নশশুটে কা িঁিলত কা িঁিলত 

র্লর নেলর এলস নির্ ঘাতলির কথা মালক োিায়। 

17 27 Sep 20 

 

Kaler 

Kantho 

25 Sep 20 News 
Report 

Female Student 13 years Not 
available 

Raped 
& 
Suicide 

Cousin Rural ধষ যকণি(রবচাি(না(থপকে(সু্কেছাত্রীি(

আত্মহত্যা(সকাকেি(ক, (২৭((থমকেম্বি(

২০২০) 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/27/959685
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/27/959685
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ধষ ঘলর্র নবিার িা কপলয় িা িঁপাইিবাবগলঞ্জ আলরক 

সু্কেোেী আত্মহতযা কলরলে বলে অনভলর্াগ 

পাওয়া কগলে। নির্ ঘাতলির নশকার কপৌর এোকার 

পঞ্চম কেনর্র োেী আনসো খাতুি (১৩) গত 

শুক্রবার সকালে নবষপাি কলর। পলর ওই নিি 

নবলকলে িা িঁপাইিবাবগঞ্জ আধুনিক সির 

হাসপাতালে নিনকৎসাধীি অবস্থায় তার মতুৃয হয়। 

আনসোর পনরবালরর ভাষয, কলয়ক নিি আলগ 

র্লর ঢুলক আনসোলক ধষ ঘর্ কলর তারই িািালতা 

ভাই আব্দেু বানসর। এ সময় কমলয়র নিৎকালর 

র্লরর িরো আেলক কিি আনসোর মা রুনবয়া 

খাতুি। তখি বানসলরর বাবা তনহিুে নবলয়র 

প্রনতশ্রুনত নিলয় কেলেলক োনড়লয় কিি। এ নিলয় 

গত বুধবার িা িঁপাইিবাবগঞ্জ কপৌরসভার ৪ িম্বর 

ওয়ািঘ কাউজিের মনতউর রহমাি মেি নময়া 

সানেনস ববঠক কলরি। বানসলরর অিুপনস্থনতলত 

ওই সানেলস অনভরু্লক্তর পনরবারলক ৭২ হাোর 

োকা েনরমািা করা হয়। পলর কাউজিের 

ভুক্তলভাগী পনরবালরর হালত ৬৫ হাোর োকা 

তুলে কিি। নিহত আনসোর বড় কবাি রুনম কবগম 

বলেি, ‘৭২ হাোর োকায় ধষ ঘলর্র সমাধাি 

মািলত িা কপলর সানেলসই আনসো সাে োনিলয় 

কিয়, এ নবিার মানি িা। এ সময় আনসো সবার 

উপনস্থনতলত বলে, আমালক বানসর ধষ ঘর্ কলরলে। 

আনম তালকই নবলয় করব, োকা নিব িা।’ 

আনসোর ভানব নরিা কবগম ও মা রুনবয়া বলেি, 

‘নির্ ঘাতলির নশকার হওয়ার পর কথলকই আনসো 

বেত, আনম বানসরলক নবলয় করলত িা কপলে 

আত্মহতযা করব। আর এটেই কলর কেলেলে।’ 
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18 26 Sep 20 

 

Kaler 

Kantho 

25 Sep 20 Police 
Case 

Female Child 5 years Not 
available 

Sexual 
Harassme
nt 

Neighbor Urban থ ৌন রন যাত্কনি রশকাি পাাঁচ বছকিি রশশু, 

হামপাত্াকে িরত্য(সকাকেি(ক, (২৬((

থমকেম্বি(২০২০) 

োমােপুর শহলরর কগাোপবাগ এোকায় 

েুেুর বাসায় কবড়ালত নগলয় প্রনতলবশী এক 

সু্কেোে কতৃঘক পািঁি বেলরর এক কিযানশশু 

বব ঘর কর্ৌি নির্ ঘাতলির নশকার হলয়লে। 

অনভলর্াগ সূলে োিা কগলে, নশশুটের বাবা 

একেি ইজেবাইকিােক। োমােপুর শহলরর 

িনড়পাড়া এোকায় সপনরবালর ভাড়া বাসায় 

থালকি। গত বহৃস্পনতবার সন্ধযায় নতনি তার 

পািঁি বের বয়লসর কমলয়লক োমােপুর 

শহলরর কগাোপবাগ এোকায় তার 

কলেেোেী কবালির বাসায় করলখ 

আলসি।  শুক্রবার নবলকে আিুমানিক ৩োর 

নিলক ওই বাসালতই প্রনতলবশী রাব্বী হাসাি 

েয় িালমর এক সু্কেোলের নবকৃত কর্ৌি 

োেসার নশকার হয় নশশুটে। এ র্েিার পর 

নশশুটে অসুস্থলবাধ কলর এবং র্ন্ত্রর্ায় 

কান্নাকাটে কলর। তখি তার েুেু ওই 

কলেেোেী তার ভাই-ভাবীলক খবর কিি।  

নশশুটের বাবা-মা ওই বাসায় নগলয় নশশুটের 

কাে কথলক োিলত পালর কস কর্ৌি নির্ ঘাতলির 

নশকার হলয়লে। শুক্রবার রাত কসায়া ৮োর 

নিলক গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় নশশুটেলক 

োমােপুর সির হাসপাতালের গাইনি ওয়ালিঘ 

ভনতঘ করা হলয়লে।  োমােপুর সির থািার 

ভারপ্রাপ্ত কম ঘকতঘা (ওনস) কমা. সালেমুিামাি 

কালের কণ্ঠলক বলেি, কর্ৌি নির্ ঘাতলির 

নশকার নশশুটের বাবার অনভলর্াগ কপলয়নে। 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/26/959322
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/26/959322
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আে শনিবার সকালে এ বযাপালর আইনি 

পিলক্ষপ কিওয়া হলব। 

19 26 Sep 20 
 
Kaler 
Kantho 

21 Sep 20 News 
Report 

Female Domestic 
Worker 

12 years Not 
Available 

Physical 
Torture 

Employer Urban গৃহকত্ীি বব যিত্া... িরন'ি শিীকিি থকাোও 

বাি  ােরন গিি েুরন্তি ছযাাঁকা! (সকাকেি(ক, (

২৬((থমকেম্বি(২০২০) 

আগুলি কপাড়া র্ালয়র মত কিখলত অসংখয 

কোে-বড় কালো িাগ। মাথা কথলক শুরু কলর 

হাত-পালয়র প্রনতটে আেুে পর্ ঘন্ত। গরম খুনন্ত 

নিলয় খুিঁনিলয় খুিঁনিলয় ও নপটেলয় এমিই অবস্থা 

করা হলয়লে পুলরা শরীর। ক্ষতনবক্ষত এই 

শরীর নিলয় কু্ষধায় কাতরালত থাকলেও মি 

গলেনি গহৃকতীর। উলটা োটঠ ও কবেি নিলয় 

নপটেলয় অলিতি কলর র্লরর কমলঝলত কেলে 

রাখা হয়। এমি নিম ঘম ও নিষরঠুর নির্ ঘাতলির 

পলরও সামািয নিনকৎসাও কোলেনি নশশুটের 

কপালে।  অবলশলষ খবর কপলয় গত ২১ 

কসলেম্বর নশশুটের মা তালক উদ্ধার কলর 

নিে বানড়লত নিলয় এলস উপলেো স্বাস্থয 

কমলপ্ললে ভনতঘ করাি। ১২ বেলরর ওই 

নির্ ঘানততা নশশুটে গত পািঁিনিি ধলর 

হাসপাতালের নবোিায় র্ন্ত্রর্ায় কাতরালে। 

হাসপাতালে বলস নশশু মনি োিায়, তালক 

নিলয় র্র কমাো, কাপড় পনরস্কার ও পানি 

আিা কথলক শুরু কলর সব কাে করালিা হত। 

র্াম ঝরালিা খােুনি কশলষ খাবার িাইলে 

কসটেও নমেত িা। মালঝ মলধয পিঁিাবানস খাবার 

নিত। এগুলো কস কখলত পারত িা। কু্ষধার 

জ্বাোয় েেেে করত। এসব নিলয় কথা 

বেলেই কিলম আসত নির্ ঘাতলির খড়গ। 

ককালিা কাে কশষ করলত একেু কিনর হলেই 

গরম খুনন্ত নিলয় কেিঁকা কিওয়া হত তার 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/26/959440
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/26/959440
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শরীলর। এ োড়াও োটঠ ও রুটে বািালিার 

কবেি নিলয় কবধড়ক কপোত। এ সময় কস 

অলিতি হলয় পড়ত। খুনন্তর কেিঁকা আর োটঠ 

ও কবেলির নপেুনিলত তার মাথা ও হাত-

পালয়র আেুেসহ পুলরা শরীর ক্ষতনবক্ষত 

হলয় কগলে। কস এখি হােলত ও িেলত পালর 

িা।  এ সময় পালশই বসা নেলেি মনির মা 

নিেুো কবগম। নতনি কািঁিলত কািঁিলত বলেি, 

কমলয়টে ঢাকা র্াওয়ার আলগ  অলিক কমাো 

নেে। এখি শুনকলয় কঙ্কাে হলয় কগলে। খুনন্ত 

নিলয় কেিঁকা ও োটঠ আর কবেি নিলয় 

নপোলিার কারলর্ কমলয়র সমত শরীলর পিঁিি 

ধলর কগলে। আমার কমলয়টে ভালো হয় নকিা, 

কক োলি। আনম ওই মনহোর কলঠার নবিার 

িানব করনে। গহৃকতী েবা মুলঠালোলি 

োিাি, মনিলক মারধর করা হয়নি। কস অসুস্থ 

হলয় পলড়নেে। তাই তার মালক খবর নিলয় 

এলি মনিলক তার মালয়র হালত তুলে কিওয়া 

হলয়লে। এ োড়াও মনির নিনকৎসার েিয নতি 

হাোর োকাও কিওয়া হলয়লে।  

20 24 Sep 20 
 
Kaler 
Kantho 

6 Sep 20 Police 
Case 

Female Child 6 years 55 years Raped Neighbor Rural রমাঁধ থককে রশশুকক তু্কে রনকে ধষ যণ! 

পুরেকশি ফাাঁকি ধষ যক থগ্রপ্তাি(সকাকেি(ক, (

২৪((থমকেম্বি(২০২০) 

নকলশারগলঞ্জর কনরমগলঞ্জ নসিঁধ ককলে র্লর 

ঢুলক েয় বের বয়সী এক নশশুলক তুলে নিলয় 

ধষ ঘলর্র র্েিা র্লেলে। এ র্েিায় ধষ ঘলর্ 

অনভর্ুক্ত আেী কহালসিলক (৫৫) কগ্রপ্তার 

কলরলে পুনেশ।  নতনি োিাি, কগ্রপ্তার আেী 

কহালসি নবকৃত রুনির একেি মািুষ। তার 

নবরুলদ্ধ এ ধরলর্র আলরা অনভলর্াগ 

রলয়লে।  পুনেশ োিায়, গত ৬ কসলেম্বর 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/24/958813
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/24/958813
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রালতর খাবার কশলষ নশশুটে নিলেলির র্লর 

বাবা-মালয়র সালথ র্ুনমলয় পলড়। মধযরালতর 

নিলক কমাহাম্মি আেী নসিঁধ ককলে তালির র্লর 

ঢুলক র্ুমন্ত নশশুটেলক বানড়র পালশর েসনে 

মালঠ তুলে নিলয় র্ায়। কসখালি নশশুটেলক 

ধষ ঘর্ কশলষ কেলে করলখ র্ায়। নশশুটের 

আতঘনিৎকার শুলি গ্রালমর এক মনহো 

র্েিাস্থলে নগলয় নশশুটেলক আহত অবস্থায় 

উদ্ধার কলর বানড়লত নিলয় র্ায়। পলরর নিি 

সকালে নশশুটেলক নকলশারগঞ্জ ২৫০ শর্যা 

নবনশি কেিালরে হাসপাতালে ভনতঘ করা হয়।  

 
21 22 Sep 20 

 
Kaler 
Kantho 

16 Sep 20 Police 
Case 

Female Student 15 years 19 years Raped Neighbor Rural ধষ যকমহ থগ্রপ্তাি ৪- রিওকি ধষ যকণি রশকাি 

অষ্টি থেরণি রশোেীসকাকেি(ক, (২২(

থমকেম্বি(২০২০) 

মানিকগলঞ্জর নর্ওলর অিম কেনর্র এক 

োেীলক ধষ ঘলর্র অনভলর্ালগ ধষ ঘক রাজেব 

রনবিাস (১৯)-সহ আলরা নতি 

সহলর্াগীলক  কগ্রপ্তার কলরলে থািা পুনেশ।  

মামো সূলে োিা কগলে, গত বুধবার 

ভুক্তলভাগীর বানড়র টেউবওলয়ে িি থাকায় 

প্রনতলবশী রাজেলবর বানড়লত পানি আিলত 

র্ায়। এ সময় সুলর্ালগ ওই োেীলক একা 

কপলয় কোরপূব ঘক র্লরর কভতর নিলয় ধষ ঘর্ 

কলর রাজেব। পলর নবষয়টে োিাোনি হলে 

ধষ ঘলকর বাবা-মা তালমশ খালির সহলর্ানগতায় 

র্েিা ধামািাপা কিওয়ার কিিা কলর। নবষয়টে 

থািা পুনেশ অবগত হলয় গত কসামবার ওই 

োেীর বানড়লত নগলয় জেজ্ঞাসাবাি করলে 

ভুক্তলভাগী োেী ও তার পনরবার ধষ ঘলর্র 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/22/958135
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/22/958135
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অনভলর্াগ কতালেি। ওই রালতই কমলয়র মা 

থািায় বািী হলয় মামো করলে ধষ ঘকসহ 

িারেিলক কগ্রপ্তা কলর পুনেশ। 

22 22 Sep 20 
 
Kaler 
Kantho 

18 Sep 20 Police 
Case 

Female Student 16 years Not 
available 

Raped Father Rural এক পাষকণ্ডি ধষ যণকাণ্ড(সকাকেি(ক, (২২(

থমকেম্বি(২০২০) 

িরম কর্ৌি নির্ ঘাতলির নশকার হলয়লে ১৬ 

বের বয়সী এক নকলশারী। তালক আেলক 

করলখ োগাতার িুই মাস ধলর ধষ ঘর্ কলর 

পাষণ্ড বাবা। এমিই কোমহষ ঘক অনভলর্াগ 

পাওয়া কগলে িালোলরর বড়াইগ্রালম কথলক। 

এই র্েিায় মেেবার সকালে কমলয়টের মা 

বড়াইগ্রাম থািায় নকলশারীর বাবা অনভর্ুক্ত 

শনরেুে ইসোলম নবরুলদ্ধ মামো িালয়র 

কলরলেি।  োিা র্ায়, শনরেুে ইসোম সাধক 

েনকর-তনরকায় সন্নযাসীব্রত হলে গত িুই 

বের আলগ স্ত্রী করখা তালক কেলড় অিযে নবলয় 

কলরি এবং শনরেুে ইসোলমর কমলয় 

িালোলরর নির্াপনতয়া পূব ঘ হাগুনরয়া গ্রালমর 

তার িািা আলিায়ার কহালসলির বাসায় 

বসবাস করলত থালক। গত ককারবানির ঈলির 

৬ নিি আলগ শরীেুে নবনভন্ন ককৌশলে 

কমলয়লক বড়াইগ্রালম তার বানড়লত নিলয় আলস 

এবং কোর কলর আেলক করলখ ভয়ভীনত 

কিনখলয় ধষ ঘর্ কলর। ওই নকলশারী োিায়, 

সব ঘলশষ গত রনববার রালত তালক কোর কলর 

ধষ ঘর্ কলর। এর আলগ িুই মাস র্াবৎ তালক 

নিয়নমতভালব ধষ ঘর্ কলর আসলে। কমলয়টে এ 

র্েিা িািা বশরত আেী ও তার িানিলক 

োিালেও এলত ককালিা োভ হয়নি বরং কস 

আলরা অসহায় হলয় পলড় এবং নবনভন্ন সময় 

কর্ৌি নির্ ঘাতলির পাশাপানশ শারীনরকভালবও 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/22/958120
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নির্ ঘাতলির নশকার হয়। বানড়লত ককালিা 

কোকেি এলে তার সালথ কিখা বা কথা 

বেলতও নিলতা িা এই পনরবালরর সিসযরা। 

পলর কমলয়টে তার িানিলক র্েিা খুলে বেলে 

কমলয়টের মা ও িানি গত কসামবার এলস 

কমলয়টেলক উদ্ধার কলর ও থািায় মামো 

িালয়র কলরি।  

 

23 22 Sep 20 
 
Kaler 
Kantho 

18 Sep 20 Police 
Case 

Female Student 6 years 16 years Raped Neighbor Rural রশশু ধষ যকণি অরিক াকগ রককশাি 

থগ্রপ্তাি(সকাকেি(ক, (২২(থমকেম্বি(২০২০) 

বিলর নিড়াইপাড়া এোকার একটে সরকানর 

প্রাথনমক নবিযােলয়র প্রথম কেনর্র েয় 

বেলরর ওই োেীলক ধষ ঘর্ করা হয় এ র্েিায় 

ধনষ ঘতার মা বির থািায় মামো করলে পুনেশ 

ওই রালতই নকলশার কসালহে (১৬) কক কগ্রপ্তার 

কলর। কসালহে  ধনষ ঘতা নশশুর মা োিায়, 

আমার স্বামী একেি নিিমেরু। এবং আনম 

কসািারগা িঁ থািার িনড়কািী আইসজক্রম 

েযাক্টনরলত কাে কলর ককালিামলত সংসার 

িানেলয় আসনে। আমার কমলয় উলল্লনখত সু্কলে 

প্রথম কেনর্লত কেখাপড়া কলর। এ সুবালি 

একই এোকার নমোিুর রহমাি নময়ার কেলে 

কসালহে আমালির বানড়র পালশ রুলম বসবাস 

করার কারলর্ প্রায় সময় আমার কমলয়লক তার 

কমাবাইে কোি কথলক নভনিও কগম কখেলত 

নিত। গত ১৮ কসলেম্বর শুক্রবার নবলকলে 

কমাবাইে কোলি নভনিও কগম কখোর 

প্রলোভি কিনখলয় কসালহে আমার কমলয়লক 

তার র্লর কিলক কিয় এবং কোরপূব ঘক ধষ ঘর্ 

কলর। আনম নিউটে কশলষ বানড় নেরলে কমলয় 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/21/957817
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/21/957817
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নবষয়টে আমার কালে খুলে বলে। পলর 

পুনেলশর শরর্াপন্ন হলয় থািায় মামো িালয়র 

কনর।  
24 21 Sep 20 

Kaler 
Kantho 

11 Sep 20 Police 
Case 

Female Student  16 years 25 years 
& 
24 years 

raped Neighbor Rural চুনারুিাকে ধষ যকণি রশকাি আরিবামী 

সু্কেছাত্রী(সকাকেি(ক, (২১(থমকেম্বি(

২০২০) 

হনবগলঞ্জর িুিারুর্াে িােুয়া িা বাগালির এক 

আনিবাসী সু্কেোেীলক ধষ ঘলর্র অনভলর্ালগ 

থািায় মামো হলয়লে। কস কমৌেভীবাোর 

কুোউড়া কযালমেী িািকাি োউলেশি 

সু্কলের িবম কেনর্র োেী। গত ১১ কসলেম্বর 

শুক্রবার নবলকলে এ র্েিা র্লে। এ র্েিায় 

োেীর বড় কবাি বািী হলয় একই বাগালির 

মৃত নিবারর্ কভৌনমলকর কেলে নবমাি 

বানহিীলত বসনিক পলি কম ঘরত কখাকি 

কভৌনমক (২৫) ও মৃত সাগর কভৌনমলকর কেলে 

কসিাবানহিীলত বসনিক পলি কম ঘরত নবশ্বজেৎ 

কভৌনমলকর (২৪) নবরুলদ্ধ ২০ কসলেম্বর 

রনববার িুিারুর্াে থািায় মামো কলরি। 

পুনেশ ও ধনষ ঘতার পনরবার সূলে োিা র্ায়, 

কলরািাভাইরালসর কারলর্ সু্কে বন্ধ থাকায় কস 

িােুয়া িা বাগালি তার বাবার বানড়লত 

কুোউড়া কথলক িলে আলস। শুক্রবার 

নবলকলে কখাকি তালক কহাম ওয়াকঘ করালিার 

কথা বলে কখাকলির র্লর নিলয় র্ায়। বানড়লত 

ককালিা কোক েি িা থাকায় কখাকি তার 

বিরধু নবশ্বজেৎ এর সহলর্ানগতায় সু্কেোেীলক 

ধষ ঘর্ কলর। ধনষ ঘতা সু্কেোেী কোকেিা ও 

ভলয় নবষয়টে কগাপি রালখ। পলর কস অসুস্থ 

হলয় পড়লে তার বড় কবাি োকীলক ধষ ঘলর্র 

নবষয়টে খুলে বলে। ১৮ কসলেম্বর শুক্রবার 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/21/957775
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/21/957775
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তালক হনবগঞ্জ আধুনিক হাসপাতালে ভনতঘ 

করা হয়। 

 

25 21 Sep 20 
Kaler 
Kantha 

20 Sep 20 Police 
Case 

Female Student 14 years 25 years Mudered Neighbor Urban থপ্রকিি প্রস্তাকব না, মািাকি িাইকেি কাছ 

থেকক থবানকক রছরনকে হত্যা(সকাকেি(ক, (

২১(থমকেম্বি(২০২০) 

কপ্রলমর প্রতালব রাজে িা হওয়ার কেলর 

সাভালর নিো রায় (১৪) িালম এক সু্কেোেীলক 

েুনরকার্ালত হতযা করার অনভলর্াগ পাওয়া 

কগলে বখালে এক র্ুবলকর নবরুলদ্ধ। গতকাে 

রনববার রাত ৯ োয় সাভার কপৌর এোকার 

পােপাড়া মহল্লায় গাে ঘস সু্কে করালি এ হতযার 

র্েিা র্লে। অনভর্ুক্ত বখালে ওই র্ুবলকর িাম 

নমোিুর রহমাি কিৌধুরী (২৫)। কস একই 

এোকার বানসিা। পুনেশ ও প্রতযাক্ষিশীরা 

োিায়, নমোি। িীো করাববার সন্ধযা সাতোর 

নিলক শ্বাসকলি ভুগনেে। তা িঁর ভাই অেক রায় 

তালক নরকশায় কলর হাসপাতালে নিলয় 

র্াজেলেি। বাসা কথলক নকেু িরূ র্াওয়ার পর 

নমোি নরকশার গনতলরাধ কলরি। এরপর 

অলস্ত্রর মুলখ িীোলক কেলি নহিঁিলড় নরকশা 

কথলক িানমলয় পােপাড়া এোকায় নিলয় র্াি 

নতনি। সাভার বানেকা উচ্চনবিযােলয়র উলটা 

নিলকর একটে গনের কভতলর নিলয় িীোর 

গোয়, কপলে, মুলখ ও র্ালর েুনরকার্াত কলর 

নমোি পানেলয় র্াি। কমলয়টের নিৎকার শুলি 

আশপালশর কোকেি তালক উদ্ধার কলর 

প্রথলম থািা করালির প্রাইম হাসপাতালে নিলয় 

র্াি। কসখালি অবস্থার অবিনত হলে তা িঁলক 

সাভার এিাম কমনিলকে কলেে হাসপাতালে 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/21/957708
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/21/957708
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কিওয়া হয়। রাত সালড় িয়োর নিলক 

কসখালিই নিনকৎসাধীি অবস্থায় িীোর মৃতুয 

হয়। এ নবষলয় সাভার মলিে থািার পনরিশ ঘক 

(তিন্ত) সাইেুে ইসোম বলেি, নিহলতর 

মরলিহ উদ্ধার কলর ময়িাতিলন্তর েিয 

ঢাকার কসাহরাওয়ািী কমনিকযাে কলেে 

হাসপাতাে মলগ ঘ পাঠালিার প্রস্তুনত িেলে। 

কসই সালথ সাভার থািায় একটে মামোরও 

প্রজক্রয়া িেলে।  

 

26 20 Sep 20 
 
Kaler 
Kantho 

3 Sep 20 News 
Report 

Female Student 15 years Not 
available 

Raped Neighbor Rural রচরকৎমাধীন রককশািীকক হামপাত্াকেই 

ধষ যণ! ত্িকন্ত করিটেসকাকেি(ক, (২০(

থমকেম্বি(২০২০) 

সােুনরয়া উপলেো স্বাস্থয কমলপ্ললে 

নিনকৎসাধীি এক নকলশারী ধষ ঘলর্র নশকার 

হলয়লে বলে অনভলর্াগ উলঠলে। এর্েিায় 

হাসপাতাে কতৃঘপক্ষ সাত সিসয নবনশি তিন্ত 

কনমটে গঠি কলরলে। তলব অনভলর্াগ উলঠলে 

র্েিাটে ধামািাপা কিওয়ার কিিা করলেও 

স্থািীয়লির িালপ প্রায় সাতনিি পর তিন্ত 

কনমটে গঠি করা হয়। ধনষ ঘতার পনরবার সূলে 

োিা র্ায়, গত ৩ কসলেম্বর ১৫ বেলরর ওই 

নকলশারী জ্বর ও শরীর বযাথা নিলয় হাসপাতালে 

ভনতঘ হয়। ১১ কসলেম্বর রালত িাস ঘ তালক 

বলেি, পলরর নিি তালক েুটে কিওয়া হলব। 

নকন্তু রাত ১১োর নিলক কমলয়লক নবোিায় িা 

কিখলত কপলয় তার মা কখা িঁোখুজের করলত 

থালকি। এক পর্ ঘালয় হাসপাতালের বারািায় 

রক্তাক্ত অবস্থায় তালক কিখলত পাি। 

কতঘবযরত িাস ঘ কমলয়টে অবস্থা গুরুতর কিলখ 

https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/20/957410
https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2020/09/20/957410
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িাক্তার িালকি। িাক্তার এলস কমলয়টেলক ওই 

রালতই মানিকগঞ্জ কেো হাসপাতালে পাটঠলয় 

কিি। কমলয়টের উিরবনৃত নিলয় তার পনরবার 

োিায়, এক র্ুবক কোর কলর তালক ধলর নতি 

তো কথলক হাসপাতালে নিি তোয় নিলয় র্ায়। 

এরপর ধষ ঘর্ কলর আবার নতি তোর বারািায় 

কেলে করলখ র্ায়। সােুনরয়া উপলেো স্বাস্থয 

কম ঘকতঘা িা. মামুিুর রশীি োিাি, এ র্েিায় 

নশশু নবলশষজ্ঞ িা. সানিকলক প্রধাি কলর গত 

শনিবার সাত সিলসযর একটে কনমটে করা 

হলয়লে। িুই কম ঘ নিবলস নরলপােঘ নিলত বো 

হলয়লে। হাসপাতালে নভতলর এ র্েিা কর্ই 

র্োক িা ককি তার নবরুলদ্ধ বযবস্থা কিওয়া 

হলব। 

ARTICLE 

মুিো থনই, ধষ যকণি মহজ েেয রশশুিাাঃ জানুোরি-আগকে ৩০০-এি থবরশ থিকেরশশু ধষ যকণি রশকাি। কনযারশশু রিবকমি অঙ্গীকাি মিত্া। মরহিংমত্া রনিূ যকেি থমো 

জরুরি শত্য। (নাজনীন আেত্াি, প্রেি আকো, ৩০(থমকেম্বি(২০২০) 

 

https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%9C-%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BE
https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%9C-%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BE


ঢাকা কমনিলকে কলেে হাসপাতালে ওয়াি-স্টপ ক্রাইনসস কসন্টালরর (ওনসনস) িরোর সামলি িা িঁনড়লয় নেলেি নতনি। কসখালি তা িঁর ভাগনির (১৪) নিনকৎসা িেলে। কিখলত 

ঢুলকলে কমলয়টের বড় কবাি। একসলে িুেি কভতলর র্াওয়া র্ায় িা, খাো তাই বাইলর অলপক্ষা করলেি। এই প্রনতলবিক নিলের পনরিয় নিলে খাো বেলেি, ১৯ কসলেম্বর 

কমাহাম্মিপুলরর একটে এোকায় তা িঁর কবালির কমলয়লক রাতা কথলক তুলে নিলয় নগলয় ধষ ঘর্ কলর এোকার একটে কেলে। কমলয়টের বাসার কালেই তার মামার বানড়। কসখাি 

কথলক রাত িয়োর নিলক কস একা বাসায় নেরনেে পনরবালরর কোকেি রালত অলিক কখা িঁোখুিঁজে কলরও কমলয়টেলক পািনি। পরনিি সকালে আিাবর থািা কথলক কোি 

কলর তা িঁলির োিালিা হয়, একেি পথিারী কমলয়টেলক কসখালি নিলয় কগলে। কমলয়টে বলে, আরও কলয়কেলির সাহালর্য ওই কেলে তালক নিেঘি একটে বানড়লত নিলয় 

আেলক করলখ ধষ ঘর্ কলরলে। 

পুনেশ সলিহভােি েয়-সাতেিলক আেক করলে কমলয়টে তালির মধয কথলক কেলেটেলক শিাক্ত কলর। খাো বেলেি, কমলয়টে প্রিণ্ড আতজঙ্কত হলয় আলে। পনরবালরর 

সবাই নবপর্ ঘত। ইনতমলধয এোকার প্রভাবশােী কলয়কেি বানড়লত এলস নবষয়টে মীমাংসা কলর নিলত বলেলেি। 

ওনসনসলত নতি ধরলির সনহংসতার নশকার িারী ও নশশুলির নিনকৎসা, পরামশ ঘলসবা, সুরক্ষা এবং আইনি কসবা কিওয়া হয়। কিলশর ওনসনসগুলোলত এ বের সবলিলয় কবনশ 

কসবা নিলয়লে কর্ৌি সনহংসতা অথ ঘাৎ ধষ ঘর্ ও ধষ ঘর্লিিার ভুক্তলভাগীরা। 

মনহো ও নশশুনবষয়ক মন্ত্রর্ােলয়র মানটলসক্টরাে কম ঘসূনিলত কিলশ এখি কমাে ১১টে ওনসনস পনরিানেত হলে। সরকানর হাসপাতালে পনরিানেত এই ককন্দ্রগুলোলত গত 

োিুয়ানর কথলক আগস্ট পর্ ঘন্ত আড়াই হাোলরর কবনশ ভুক্তলভাগী কসবা নিলয়লে। 

ভুক্তলভাগীলির অলধ ঘলকর কবনশ নেে কর্ৌি সনহংসতার নশকার। বািবানকরা শারীনরক সনহংসতা এবং অযানসিসহ কপাড়ালিা সনহংসতার নশকার। 

এই ভুক্তলভাগীলির মলধয অবশয নশশুর সংখযা আোিা কলর পাওয়া র্ায়নি। তলব ওনসনসলত র্ুক্ত নিনকৎসলকরা বলেলেি, নশশু ভুক্তলভাগীলির মলধয ধষ ঘলর্র নশকারই কবনশ 

হলয় থালক। পেপজেকায় প্রকানশত খবলরর নহসালবও নশশু ধষ ঘলর্র র্েিা অলিক কবনশ। এমিনক ককানভিকালেও। নহসাবগুলো বেলে, নশশুরা পনরবার বা পনরনিত 

পুরুষলির দ্বারা ধষ ঘলর্র নশকার হয় কবনশ। অনভর্ুক্তলির মলধয নকলশার বয়সীরাও আলে। কোট্ট নশশুলির িকলেে, নবসু্কে, কখেিা কিওয়ার কথা বলে আড়ালে নিলয় ধষ ঘর্ করা 

হলে। ধষ ঘলর্র পর হতযার র্েিাও র্েলে। 

োতীয় মািনসক স্বাস্থয ইিনস্টটেউলের নশশু-নকলশার ও পানরবানরক মলিালরাগনবিযা নবভালগর সহলর্াগী অধযাপক কহোে উজেি আহলমি প্রথম আলোলক বলেি, নশশুর 

ধষ ঘর্ সবলিলয় কবনশ র্োয় তার নিকেেলিরাই। নশশুলির বাধা কিওয়া বা প্রনতবাি করার ক্ষমতা কম। তাই তারা সহে েক্ষয। 

রশশু(ধষ যকণি(িীি য(ত্ারেকা 

নবেনকস কবগম ঢাকা কমনিলকে কলেে হাসপাতালে (নিএমনসএইি) ওনসনসর সমন্বয়ক। ২৩ কসলেম্বর নতনি প্রথম আলোলক বলেি, তা িঁলির শর্যা আলে আেটে। কসনিি 

ভনতঘ নেে কমাে ১৪ েি। ৯ েিই নশশু। সব কটে নেে ধষ ঘলর্র র্েিা। আে ও পা িঁি বেলরর িুটে নশশুলক ধষ ঘর্ কলরলেি প্রনতলবশী িুই পুরুষ। নবেনকস কবগম নশশুলির 

ধষ ঘর্কারী নহলসলব সিরাির পনরনিতেি বা পনরবালরর কোকেলির িামই পাি। সম্প্রনত নকলশারী ধষ ঘলর্র কলয়কটে র্েিা র্টেলয়লেি মুলঠালোি বা সামাজেক 

কর্াগালর্াগমাধযলম পনরনিত পুরুলষরা। তা িঁর মলত, স্মােঘলোি আর ইন্টারলিলে পলি ঘা েনব কিখার অভযাস ধষ ঘলর্র িিঘা বাড়ালে। 



িারী সংগঠি বাংোলিশ মনহো পনরষি ১৪টে বিনিক পজেকার তলথযর নভনত্তলত িারী ও নশশু নির্ ঘাতলির নহসাব রালখ। নহসাবটে বেলে, োিুয়ানর কথলক আগস্ট সময়কালে 

হতযা, ধষ ঘর্, অপহরর্, আত্মহতযা, শ্লীেতাহানি, কর্ৌি হয়রানিসহ নবনভন্ন সনহংসতার নশকার হলয়লে ৮৬৮ নশশু। এই আে মালস কমাে ৫৪৭ েি িারী ও নশশু ধষ ঘলর্র নশকার 

হলয়লে। তার ৩৫৭ েিই নশশু। আরও ১৩ নশশুলক ধষ ঘলর্র পর হতযা করা হলয়লে। আত্মহতযা কলরলে ৩০ নশশু। 

নিএমনসএইলি ওনসনসলত ভুক্তলভাগী নশশুলির স্বেলির সলে কথা হয়। এক মা বলেি, এক আত্মীয় মারা র্াওয়ার খবর কপলয় িু-নতি র্ণ্টার েিয কবনরলয়নেলেি। 

টেিিাোর ভাড়া বাসায় আে বেলরর কমলয়টে একা নেে। আলরকেি ভাড়ালে কমলয়টেলক েয়লেলে নিলয় ধষ ঘর্ কলরি। 

মাসখালিক আলগ রােশাহীর একটে উপলেো শহলর নবসু্কলের কোভ কিনখলয় পা িঁি বেলরর কম বয়সী িুই নশশুলক ধষ ঘর্ কলর পালশর র্লরর ভাড়ালে এক নকলশার। পুনেশ 

তালক আেক কলরলে। ভুক্তলভাগী এক নশশুর বাবা মুলঠালোলি বেলেি, পুনেলশর এক কম ঘকতঘা নবিালরর আশ্বাস নিলয়লেি। এই বাবা বলেি, ‘আমার অবুঝ বাচ্চাোর সলে 

এমি র্েিা র্োে! নবিার কপলত র্ত নিি িরকার, আনম মামোটে িানেলয় র্াব।’ 

কবসরকানর সংগঠি আইি ও সানেশ ককলন্দ্রর (আসক) নহসালব, োিুয়ানর কথলক আগস্ট পর্ ঘন্ত ৮৮৯টে িারী ও নশশু ধষ ঘলর্র র্েিা র্লেলে। আসক িয়টে োতীয় বিনিক ও 

কলয়কটে অিোইি গর্মাধযলম প্রকানশত তথয সংকেি কলর। আসক বেলে, এই আে মালস নশশু ধষ ঘলর্র র্েিা নেে ৩০৩টে। এক-তৃতীয়াংলশর কবনশ কক্ষলে নশশুর বয়স 

নেে ৭ কথলক ১২ বের। ধষ ঘলর্র পর হতযা করা ৪১ েলির মলধয ১৫ েি নেে নশশু। আরও িুই নশশুলক হতযা করা হলয়লে ধষ ঘলর্র কিিার পর। এ োড়া ধষ ঘলর্র পর 

আত্মহতযা কলরলে কমাে আেেি িারী ও নশশু। তালির সাতেিই নশশু। 

ককিানাকাকেও(িাপ(থনই 

োতীয় কিযানশশু অযািলভালকনস কোরালম শানমে আলে িারী ও নশশু নবষলয় কাে করা োতীয় ও আন্তেঘানতক ১৮৮টে সংগঠি। এ কমািঘার সম্পািক িানসমা আক্তার 

েনে প্রথম আলোলক বলেি, কলরািাকালে ধষ ঘর্সহ নশশুলির প্রনত শারীনরক ও মািনসক নির্ ঘাতি কবলড়লে। 

কবসরকানর সংস্থা মািুলষর েিয োউলেশি কলরািাকালে িারী ও নশশুর প্রনত সনহংসতা নিলয় কেনেলোলি একটে েনরপ কলরলে। এলত ৫৩টে কেো কথলক কমাে প্রায় ১৬ 

হাোর নশশু অংশ কিয়। েনরপটের প্রনতলবিি প্রকানশত হয় ১০ েিু। 

গত কম মালস পনরিানেত এ েনরপ ২ হাোলরর নকেু কবনশ নশশুর সনহংসতার নশকার হওয়ার নহসাব নিলে। তালির নতি-িতুথ ঘাংশ পনরবালরর মলধয শারীনরক, মািনসক, 

কর্ৌি ও অথ ঘনিনতক নির্ ঘাতলির নশকার হলয়লে। পানরবানরক নির্ ঘাতলির নশকার নশশুলির ৬২ শতাংশ কমলয়। 

এ োড়া নশশুরা বােযনববাহ, কালের োয়গায় সনহংসতা, অপহরর্, হতযা, ধষ ঘর্ এবং কর্ৌি হয়রানির কিিার নশকার হলয়লে। এসব নির্ ঘাতলির নশকার নশশুলির ৬৮ শতাংশ 

কমলয়। নশশু ধষ ঘলর্র র্েিা র্লেলে ১৯টে। ১৩টে কমলয়লক হতযা করা হলয়লে। 

মিতত্ত্বনবি কহোে উজেি আহলমি বেলেি, কোেলবো কথলক পনরবালর আিনশ ঘক নবকাশ িা র্েলে, আলবগ প্রকালশর সুলর্াগ িা থাকলে এবং বিনতকতার িিঘায় উৎসাহ িা 

কপলে বড় হলয় মািুলষর মলধয নিষরঠুর সনহংসতা কিখা কিয়। 

িারপালশ র্লে িো অপরালধর র্েিা ককালিা মািুষলক অপরাধপ্রবর্ করলত পালর। অধযাপক কহোে প্রথম আলোলক বলেি, গর্মাধযলম তাই ধষ ঘর্সহ নির্ ঘাতলির র্েিা 

প্রকালশর পাশাপানশ নবিার ও শাজতর তথয সমাি গুরুত্ব নিলয় প্রকাশ করা উনিত। 



মিাজাঃ নািী ত্াহকে রনিাপি থকাোে!( র্. মাকিকা হারেি, মিকাে, ২৯ থমকেম্বি ২০২০) 

 

নসলেলের এমনস কলেলের োোবালসর কভতলর ধষ ঘলর্র মলতা র্েিা আমালির হতবাক িা কলর পালর িা। গত সপ্তালহই খাগড়ােনড়লত একেি প্রনতবন্ধী িারী ধষ ঘলর্র নশকার 

হলয়লেি। সম্প্রনত কিলশর নবনভন্ন স্থালি এ রকম আরও র্েিা র্লেলে। নসলেলের র্েিায় িািা প্রনতবাি আমরা কিখনে। নকন্তু ধষ ঘর্ ককালিাভালবই থামলে িা। ধষ ঘর্ অপ্রনতলরাধয 

হলয় ওঠার কপেলি কমাোিালগ িারটে নবষয় আমরা কিখনে- সামাজেক, অথ ঘনিনতক, রােনিনতক ও আইিগত। 

 

সামাজেকভালব অলিলক মলি কলর থালকি, কমলয়র দ্রতু নবলয় হলয় কগলে বুজঝ তার নিরাপত্তা নিজিত হলো। নকংবা পনরবালরর খুব কাোকানে থাকলে কমলয়র ক্ষনত হলব িা। 

বাতলব এগুলো িারী নির্ ঘাতি নকংবা ধষ ঘর্ বলন্ধ রক্ষাকবি হলত পালরনি। িুঃখেিক হলেও সতয, সমালে নশশু কর্মি ধষ ঘলর্র নশকার হলে, কতমনি বয়স্করাও িুবৃ ঘত্তলির হাত 

কথলক করহাই পালে িা। নসলেলের র্েিায় তরুর্ী নেলেি নববানহত। শুক্রবার রালত এমনস কলেলের প্রধাি েেলকর সামলি নিলেলির গানড়লত বলস স্বামী-স্ত্রী গল্প করনেলেি। 

কসখাি কথলকই তরুর্ীলক পািঁিেি নিলয় র্ায়। খাগড়ােনড়লত িাকাতরা র্লরই প্রনতবন্ধী কমলয়টেলক ধষ ঘর্ কলর। তাহলে িারী নিরাপি ককাথায়? অলিলক নিরাপত্তার কারলর্ 

কমলয়লক িলূর পড়লতও নিলত িায় িা। নিলেলির কালে করলখও কতা আমরা তালির রক্ষা করলত পারনে িা। অলিক কক্ষলে সামাজেক িািা কুসংস্কালর িারী পনরবালর আবদ্ধ 

হলয় থাকলে। ধষ ঘর্ সমালে এতোই সহলে র্েলে কর্, সব ঘে িারীর নিরাপত্তা নিলয় শজঙ্কত হওয়ার র্লথি কারর্ রলয়লে। িারীর নিরাপত্তা নবধালির িানয়ত্ব সব ঘালগ্র রালের। 

রােলক এ কক্ষলে তৎপর হলতই হলব। 

 

সামাজেকভালব িারীলক কিখার পুরুষতানন্ত্রক িৃটিভনেও িারী নির্ ঘাতি ও ধষ ঘলর্র র্েিার েিয কম িায়ী িয়। পুরুষ র্খি নিলেলক কেষ্ঠ ভালব, িারীলক তার অধীি মলি 

কলর। সমালে িারীর অবিাি-অেঘিলক অবমূেযায়ি এবং পুরুলষর অধতি পর্ ঘালয় কিখার েলে সনহংসতা, নির্ ঘাতি ও অমর্ ঘািা েযানমনতক হালর বাড়লে; িসযাৎ কলর 

নিলে মািনবক মর্ ঘািা, সমতানভনত্তক সমাে নিম ঘালর্র কসািানে স্বপ্ন। কিশীয় ও আন্তেঘানতক আইি, িাগনরক সমালের িািা উলিযাগ ও সরকালরর প্রলিিা- এত রক্ষাকবি, 

তবুও িারীর প্রনত অিযার্য আিরর্ ও সনহংসতা ককালিাভালবই কমলে িা। এখিও কিলশর কবনশর ভাগ পুরুষ মলি কলরি, িারীর গালয় হাত কতাোর অনধকার তারা রালখি। 

এমিনক কলয়ক বের আলগর গলবষর্ালতই এো কিখা কগলে। আইনসনিনিআর,নবর বাংোলিলশ নেেীয় পনরিয় (কেোর) এবং িারীর প্রনত সনহংসতা সম্পলকঘ পুরুলষর 

মলিাভাব ও িিঘা শীষ ঘক গলবষর্া বেলে, গ্রালমর ৮৯ ও শহলরর ৮৩ শতাংশ পুরুষ মলি কলরি, স্ত্রী অিযায় নকেু করলে গালয় হাত কতাোর অনধকার আলে স্বামীর। শহলরর 

৫০ ও গ্রালমর ৬৫ শতাংশ পুরুষ নবশ্বাস কলরি, পনরবারলক রক্ষা করার েিয িারীলির নির্ ঘাতি সহয করা উনিত। 

 

িত্ািত্: ধষ যণ বকন্ধ চািটে জরুরি মিাধান(প্রেি আকো, ২৯ থমকেম্বি ২০২০) 
 

োনতসংর্ িারী সংস্থা বা ইউএি উইলমি ২০১৯ সালের িলভম্বলর একটে প্রনতলবিি প্রকাশ কলরলে। প্রনতলবিলির নশলরািাম, ‘ধষ ঘর্িিঘার নবরুলদ্ধ িা িঁড়ালিার ১৬টে উপায়’। 

প্রনতলবিিটের শুরুলত কলয়কটে হাইলপানথনসস বা অিুনসদ্ধান্ত আলে। কসগুলোলত িতুিত্ব বা গভীরতা কতমি কিই অবশয। মািুলষর সহোত ভাবিার পুলরালিা গৎ, 

পুলরালিা বয়ািলক িায়ী করা হলয়লে তালত। কর্মি েিমািস এ রকম: ‘কেলেরা কতা কেলেই’ (বযাোনগনর, মিঘানম কিখালবই)। ‘ধনষ ঘতা কিশাগ্রত নেে’ (পজিমা সমালের 

েুিঁ লতা)। িারীর ‘িা' বো আসলে হযা িঁ বো’ (অথ ঘাৎ র্ুগে সম্পলকঘর কর্ৌিতার কবোয় পুরুষ িারীর অিুমনতর প্রলয়ােি আলে বলে মলি কলর িা)। কবাঝা সহে, প্রনতলবিিটে 

সারা িুনিয়ার বাতবতার এলককটে নিলক আলো কেেলত কিলয়লে। প্রথমত, ‘পুরুষতন্ত্র’ আসলেই সমসযা। নদ্বতীয় অিুনসদ্ধালন্তর সারকথা, পুরুষ িারীলকই কিাষালরাপ কলর। 

রক্ষর্শীে কিশগুলোলত কর্মি ‘কপাশাক টঠক নেে িা’ েুিঁ লতা বড় কলর কিখা হয়—অলিকো কসই রকম। তৃতীয়টের অথ ঘ হলো, ববধ-আইিনসদ্ধ সম্পলকঘও (কর্মি নববাহ, 

কপ্রম) িারী ধষ ঘলর্র নশকার হয়। এই বয়াি বাংোলিলশও সম্প্রনত মলিালর্াগ পাওয়া শুরু কলরলে। 

োনতসংর্ িারী সংস্থার পরামলশ ঘর ১৬টে পদ্ধনতর উলল্ললখর আলগ সামাজেক মাধযলমর প্রনতজক্রয়ার নিলক খানিকো আলো কেো িরকার। এই সমলয় েিপ্রনতজক্রয়া বুঝলত 

সামাজেক কর্াগালর্াগমাধযম বড় সহায়ক। পজেকাগুলোও খবলরর নিলি এখি পাঠক মতামত োলপ। কসগুলোলতও িের রাখা প্রলয়ােি। এমনস কলেলের োোবালসর 

https://samakal.com/editorial-subeditorial/article/200938516/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A6-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A7%9F
https://www.prothomalo.com/opinion/column/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8


গর্ধষ ঘর্ এবং খাগড়ােনড়লত িাকানত ও ধষ ঘলর্র র্েিার পর হাোরখালিক মন্তবয কিলখনে। তার মলধয িু-একটে বালি প্রনতটে মন্তলবযই ধষ ঘকলির প্রনত তীব্র র্রৃ্া প্রকাশ 

কপলয়লে। কলয়ক নিি আলগও র্া িঁরা নসিহা হতযাকালণ্ডর পর ক্রসোয়ার নিমূ ঘে কহাক কিলয়নেলেি, তা িঁরা ধষ ঘকলির ক্রসোয়ালর মৃতুয িাইলেি। অেস্র মতামতিািকারী 

আইিত অিযার্য িানবও করলেি। কর্মি রাতায়, প্রকালশয, েিসমলক্ষ োিঁনস কার্ ঘকর করা কহাক। মূে বক্তবয, ধষ ঘকলির িৃিান্তমূেক শাজত কিওয়া কহাক। 

থিকেকিি(থকান(অন্ধকূকপ(িােব?( িানমুিা(থহামাইন, প্রেি আকো, ১(অকটাবি ২০২০) 

 

নসএিজেিানেত অলোনরকশায় ওঠার পর কথলকই অস্বজত শুরু হলো। অলোনরকশার েুনকং গ্লালস তানকলয় িােলকর িাহনি কিলখ অস্বজতর কারর্ পনরষ্কার হলো। মলি মলি 

নিন্তা করোম, ৪০ কপলরালিা এক িারীর এ অস্বজত হলে এ অবস্থায় আমার নিলের িুই কমলয় বা অিয কম বয়সী কমলয়রা পড়লে তালির অবস্থাো ককমি হলব? কারওয়াি 

বাোলর প্রথম আলো কার্ ঘােয় কথলক রালত বাসায় কেরার েিয অনেলসর নসএিজে থালক। অনেস কথলক এই পথেুকু কর্লত বুঝলত পানর, আলো–আিঁধানরলত অলিকগুলো 

কিালখর িাহনি। এো প্রায় নিতযনিলির এবং এ এোকায় কম ঘরত প্রায় কবনশর ভাগ িারীর মলধয এ ধরলির অিুভূনত হয়। 

 

অনেস কথলক কেরার পলথ বাসার কাোকানে নগলয় মলি হলো, ভযাি কথলক নকেু শাকসবজে নকলি বানড় নেনর। অনেলসর নসএিজে কেলড় শাকসবজে নকিোম। হা িঁোপথ। 

গনেলত পা রাখার সলে সলে মলি হলো, কােো নক টঠক হলো? এ র্েিাগুলো গত কলয়ক নিলির। ককি কর্ি মলির মলধয একো ভয় কিলপ বলসলে। বারবার কিালখর সামলি 

িলে আলস নিলের নকলশারী িুই কমলয়র মুখ। ওলির সামলি কতা আরও েম্বা পথ। মা–বাবা ওলির কত নিি আগলে রাখলব? একা কতা পথ িেলত হলব। আবার অোিা ভলয় 

নিলেই কুিঁ কলড় র্াই। 

 

প্রথম আলোলত কাে কনর, কপশাগত কারলর্ ধষ ঘর্, কর্ৌি হয়রানি, বখালেপিার মলতা র্েিাগুলো নিলয় কাে করলত হয়। ভুক্তলভাগী কমলয় বা কমলয়র মা–বাবার সলে কথা 

বেলত নগলয় ককি কর্ি নিলেলক ওই অনভভাবকলির সলে নমনেলয় কেনে। এ কর্ নক মািনসক র্ন্ত্রর্া। 

 

অরিিত্াঃ অননরত্কত্াি প যাকে থপৌৌঁকছ থগরছ আিিা(প্রেি আকো, ২৯ থমকেম্বি ২০২০) 

 

নশক্ষাথীলির মািনসকতা এমিভালব বতনর হলে, তারা এখি নিলেলির আর োে ভালব িা, নবলশষ কলর রােিীনতর খাতায় িাম কেখালিার পর। আনম খুব অবাক হোম এো 

কিলখ, এমনস কলেলের োোবালস ধষ ঘলর্র র্েিায় েয়েলির মলধয নতিেি ইংলরজে নবভালগর নশক্ষাথী। এরা নবভালগ শুধ ুিাম নেনখলয়লে, সলে োেেীলগর পনরিয় 

কোগাড় কলরলে। ক্ষমতাসীি িলের োেসংগঠলির সিসয হলয় তালির মািনসকতা এমি হলয়লে কর্ তারা নিলেলির রাো মলি করলে। এলির মািনসকতা নিয়ন্ত্রর্ করলে 

রােিীনত এবং ক্ষমতার কমাহ। রােিীনতর ভালো কাে এরা গ্রহর্ কলর িা। 

এই নশক্ষাথীরা ককািো িযায় আর ককািো অিযায়, তার সীমালরখা ভুলে র্ালে। বিনতক নশক্ষা োড়া এই সীমালরখা সম্ভব িয়। আনম নিলেও এমনস কলেলের োে নেোম। 

আমালির সমলয় অধযক্ষলক নশক্ষাথীরা ভয় কপত, েদ্ধা করত। তখি কলেলে রােিীনত ও মাতানি নেে িা। তখি বিনতক নশক্ষা নেে, র্া এখি কিই। 

এমনস কলেলের োোবাস এর আলগ একবার পুনড়লয় নিলয়নেে োেেীলগর কেলেরা। এত বড় একো র্েিার নক নবিার হলয়লে, হয়নি। তৎকােীি নশক্ষামন্ত্রী শুধু কিালখর 

পানি িীরলব কেেলেি। তখি শাজত কিওয়া হলে আেলক এমনস কলেলে ধষ ঘলর্র র্েিা র্েত িা। িুবৃ ঘত্তলির কপেলি সব সময় প্রভাবশােীলির হাত থালক। তলব সাধারর্ত 

িুবৃ ঘত্তরা নবপলি পড়লে প্রভাবশােীরা সেলক পলড়। এমনস কলেলের ধষ ঘলর্র র্েিায় কর্ েয়েি, তালির গিোিাররা ককাথায়? 

https://www.prothomalo.com/opinion/reaction/%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A8-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%95%E0%A7%82%E0%A6%AA%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%AC
https://www.prothomalo.com/bangladesh/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%88%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%81%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%BE


আমরা বিনতকতার পর্ ঘায় পার হলয় এখি অনিনতকতার পর্ ঘালয় কপৌৌঁলেনে। সংকীর্ ঘ িেীয় রােিীনত িেলে। র্ারা এসব করলে, তারা বেবিরধ ুকশখ মুজেবুর রহমালির 

েীবিী পলড় িা। বেবিরধুর বই বানড়লত হয়লতা সাজেলয় করলখলে, নকন্তু পলড় িা। পড়লেই কতা বেবিরধুর আিশ ঘ ধারর্ করলত হলব, আত্মতযাগ করলত হলব। 

মিাকজি ওপিই রনিযি ককি রশশুি িরবষযৎ( জজমান ত্ামরফক,  ুগান্তি, ২৬ থমকেম্বি ২০২০) 

একেি মািুলষর কমধা নবকালশর অিযতম সময় নশশুকাে। েীবলির কসািানে সময় নশশু-নকলশার বয়স। বাবা-মালয়র পরম কস্নহ আর ভালোবাসা, পনরবালরর সবার 

আিরর্লে েীবিো হলয় ওলঠ পনরতৃপ্ত। ভনবষযলত িোর বীে বপি হয় নশশু-নকলশার বয়লস। অথি এই বয়লসই অলিলক েনড়লয় পড়লে অপরালধ! েীবলির শুরুলতই 

কেঙ্ক! বতঘমালি উলদ্বগেিক হালর বাড়লে নকলশারলির অপরাধ প্রবর্তা, র্া আমালির ভনবষযৎ প্রেলের েিয হুমনকস্বরূপ। 

বাংোলিশ নশশু আইি ২০১৩-এর ৪ ধারা অিুর্ায়ী ককউ ১৮ বেলরর নিলি হলে কস নশশু বা নকলশার। এ বয়লসর কভতলর কৃত অপরাধ নকলশার অপরাধ নহলসলব গর্য হয়। 

এ অপরালধর নবিার প্রিনেত আইি অিুর্ায়ী পনরিানেত হয় িা। নকলশার অপরালধর নবিারকার্ ঘ সম্পািি হয় বাংোলিশ নশশু আইি ২০১৩ অিুর্ায়ী। এ আইলির ৩২ ধারা 

অিুর্ায়ী এই নবিারকালর্ ঘর সময় ৩৬০ নিি নিধ ঘারর্ করা হলয়লে। বাংোলিশ িণ্ডনবনধর ৮২ ধারা অিুর্ায়ী ৯ বেলরর কমবয়সী নশশু কর্ অপরাধ করলব তা অপরাধ নহলসলব 

গর্য হলব িা এবং প্রিনেত আইলি এর শাজতর নবধাি কিই। ৮৩ ধারা অিুর্ায়ী ১২ বের পর্ ঘন্ত বয়লসর বােক/বানেকার কবাধশজক্ত কম হলে তারও নবিালরর নবধাি কিই। 

নশশু আইলির ১৬ ধারা অিুর্ায়ী আোিা নশশু আিােত রলয়লে। কসই আিােলত অপ্রাপ্তবয়স্কলির নবিারকার্ ঘ পনরিােিা েিয আোিা নবনধনবধাি রলয়লে। উন্নয়ি ককলন্দ্র 

রাখার নবধাি নশশু আইলির ৫৯ ধারায় উলল্লখ করা হলয়লে। কিলশ বতঘমালি নতিটে নকলশার কারাগার তথা নশশু উন্নয়ি ককন্দ্র রলয়লে, র্ার িুটে গােীপুলর এবং একটে 

নকলশারগলঞ্জ। এগুলো সমােকেযার্ মন্ত্রর্ােয় কতৃঘক পনরিানেত হলয় থালক। কথায় আলে, ‘সৎ সলে স্বগ ঘবাস অসৎ সলে সব ঘিাশ’। তাই নকলশারলির আোিা বযবস্থা করা 

হলয়লে, অিযথায় কারাগালর িাগী আসানমলির সংস্পলশ ঘ এলস ওরা হলয় উঠলত পালর আরও বড় অপরাধী। 

Child Development and Some Reflections ( By Amir Mohammad Sayem, Daily Sun, opinion, 1 October 2020) 

Of course, children – defined in the UN Convention on the Rights of the Child as human beings below the age of 18 years – are rendered as the continuation 
of human generations, reasons of happiness in the family and the future of family, community, nation and the world. Growing matured, they contribute to 
their own wellbeing and the society with knowledge, innovative ideas, leadership and activities. But only persons who are well developed during childhood 
can play roles for their own wellbeing and wellbeing of others as desired, whereas others may not be able to do so due to inadequacy in their childhood 
development. As a result, child development has, in fact, become a major development issue across countries including Bangladesh. 

িত্ািত্: রশশুি মুিোে ইমোকিি রশো ও আিাকিি কিণীে(প্রেি আকো, ২৫ থমকেম্বি ২০২০) 

নশশুরা োন্নালতর েুে। নশশুরাই আমালির ভনবষযৎ প্রেে। আমালির স্বপ্ন তালির মাধযলমই বাতবানয়ত হলব। পানরবানরক শানন্ত, সামাজেক নস্থনতশীেতা ও উন্নয়লির েিয 

প্রলয়ােি নশশুলির আিশ ঘ মািুষ নহলসলব গলড় কতাো। তাই নশশুলির কমধা নবকালশ ও সুিাগনরক নহলসলব গলড় তুেলত তালির সুরক্ষা ও নিরাপত্তানবধাি খুবই েরুনর। 

ইসোনম নবধালি আনথ ঘক ও সামাজেক নিরাপত্তার িানয়ত্ব প্রথম বাবার ওপলরই বতঘায়। তাই বাবা হওয়ার আলগ িাম্পতযেীবি গঠলির প্রাক্কালেই সন্তালির ভনবষযৎ নিন্তা 

কলর নসদ্ধান্ত কিওয়ার নিলিঘশিা রলয়লে। কতামরা কতামালির সন্তালির েিয ভালো ‘মা’ খুিঁলে কিলব। অথ ঘাৎ ভনবষযৎ সন্তালির মা কর্ি হয় সুনশনক্ষত, সম্ভ্রম ও মর্ ঘািাসম্পন্ন, 

সৎ িনরেবাি এবং কশাভি আিরলর্র অনধকারী, র্ালত সন্তালির বশশব নিরাপি ও আিিময় হয়। নিরাপি িাম্পতযেীবি ও সন্তালির ভনবষযৎ নিজিত করার েিয 

নববালহর কানবি করজেনস্ট্র করলত হলব। িা হলে সামাজেক ও পানরবানরক কেহসহ আইিত ঝালমো কপাহালত হলব। 

https://www.jugantor.com/todays-paper/editorial/348629/%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%93%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8E
https://www.daily-sun.com/printversion/details/509010/Child-Development-and-Some-Reflections
https://www.prothomalo.com/religion/islam/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A7%9F


িাম্পতযেীবি শুরুর আলগ অিাগত সন্তালির সুরক্ষার েিয এভালব আল্লাহর কালে কিায়া করলত নশনখলয়লেি মািবতার িবী হেরত মুহাম্মি (সা.), ‘কহ আল্লাহ আমালির 

শয়তালির অনিি হলত রক্ষা করুি এবং আমালির কর্ সন্তাি আপনি কিলবি, তালকও শয়তালির অনিি হলত রক্ষা করুি।’ (বুখানর: ৬৩৮৮, মুসনেম: ১৪৩৪)। সন্তাি র্খি 

মালয়র গলভঘ আসলব, তখি সন্তালির সুরক্ষার েিয গভঘধানরর্ী মালয়র স্বালস্থযর র্ে নিলত হলব, মাতৃত্বকােীি পনরির্ ঘা করলত হলব। প্রসবকােীি সতকঘতা অবেম্বি করলত 

হলব। 

 

কনযারশশু রিবম উপেকে রপএমটেরম-কাকেি কণ্ঠ ওকেরবনািাঃ মিত্ারবধাকনি রশো শুরু থহাক পরিবাি থেকক ( কাকেি কণ্ঠ, ৩০ থমকেম্বি ২০২০) 

বাংোলিলশর সামাজেক ও অথ ঘনিনতক উন্নয়লি বড় অন্তরায় নহলসলব কাে করলে বােযনবলয়। কমলয়লির নবিযােয় কথলক ঝলর পড়ার অিযতম কারর্ও এই বােযনবলয়। 

অনভভাবকলির কিালখ কেলেরা এখলিা বুলড়া বয়লসর অবেম্বি। আর কমলয়লির নবলবিিা করা হয় পনরবালরর কবাঝা নহলসলব। এই ধযাি-ধারর্ায় নকেুো পনরবতঘি এলেও 

সমতা নিজিত হয়নি সমালে। এই মািনসকতা পনরবতঘলির েিয িারীলির নশক্ষা, কানরগনর জ্ঞাি ও প্রজ্ঞাবাি নহলসলব গলড় কতাো েরুনর। পনরবালরর পুরুষলির 

মািনসকতা পনরবতঘলিও নভনত্ত বতনর কলর নিলত হলব। পপুলেশি সানভঘলসস অযাে কট্রনিং কসন্টার (নপএসটেনস) ও কালের কণ্ঠ আলয়াজেত ওলয়নবিালর নবলশষজ্ঞলির 

আলোিিায় এমি অনভমত উলঠ এলসলে। ৩০ কসলেম্বর (আে বুধবার) োতীয় কিযানশশু নিবস এবং ১১ অলক্টাবর আন্তেঘানতক কিযানশশু নিবস উপেলক্ষ ‘সমতা 

নবধালির েলক্ষয িলো আওয়াে তুনে’ শীষ ঘক এই ওলয়নবিালরর আলয়ােি করা হয় গতকাে মেেবার। কবসরকানর উন্নয়ি সংস্থা (এিজেও), আন্তেঘানতক িাতা সংস্থা, 

সরকানর কম ঘকতঘা ও নবলশষজ্ঞরা এলত অংশ কিি। আলয়ােলি সহলর্ানগতা নিলয়লে হযালো আই অযাম (নহয়া) প্রগ্রাম। 
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